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São tantas as informações que chegam por meio de
Portarias, Resoluções, Instruções Normativas, Decretos, que
aconselhamos que tudo seja anotado para que haja menos
dúvidas possíveis.

Neste artigo, vamos conversar sobre as obrigações
acessórias e também sobre as prorrogações de alguns
pagamentos para as empresas. Agora, mais do que nunca,
os pro�ssionais do Departamento Pessoal precisam orientar
as empresas para que elas consigam ter um respiro!
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Vamos analisar, por exemplo, que as contribuições foram
prorrogadas, como os 20% da folha de pagamento, além da
também redução da alíquota do 13º salário.

É preciso estar atento, porque as novidades na legislação
trabalhista estão chegando quase todos os dias e os
pro�ssionais do Departamento Pessoal vão ter que tentar,
pelo menos, absorver o máximo de conteúdo que
conseguirem.

(https://nith.com.br/nith�ix?utm_source=blog-
nith&utm_medium=banner_post_mobile&utm_campaign=nit

h�ix_blog_nith)

A�nal, esse setor está com escassez de pro�ssionais
capacitados, que saibam interagir em equipe e serem ágeis
e e�cientes. 

Portanto, pegue suas anotações e vamos juntos tentar
entender um pouco mais sobre todas essas últimas medidas
e prorrogações das Declarações Acessórias. 
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Medidas recentes: Veja algumas que estão citadas na
Instrução Normativa 1932/2020

A princípio, uma das alterações que identi�camos são
aquelas feitas nas declarações acessórias apontadas pela
Instrução Normativa 1932/2020, que prorroga a declaração
acessória da DCTF, por exemplo.

A informação da declaração da DCTF que é feita nos meses
de abril, maio e junho foi prorrogada para o 15º dia útil para
a competência de julho de 2020, conforme consta da
Portaria 139/2020.

E nessa mesma Instrução Normativa está prorrogada
também a escrituração do PIS/PASEP e da COFINS bem
como o prazo de declaração e os seus pagamentos.  

Está feita, portanto, a alteração no prazo de pagamento da
contribuição previdenciária patronal, dos 20% de cota
patrimonial. E a vantagem disto é que se a empresa, por
ventura, fez a opção pela redução da carga horária do
empregado, ela ainda terá que recolher os encargos sob a
folha de pagamento.

E as empresas que tem 20% são aquelas que apresentam:
lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado e do Simples
Nacional, anexo 4. Prestem atenção! As empresas do
Simples Nacional anexo 1, 2, 3 e 5 não têm os 20% de cota
patrimonial, conhecido também como CPP.

Pelas empresas e pelo empregador doméstico também,
incluindo para a prorrogação da contribuição para o
PIS/PASEP e ainda para a contribuição do �nanciamento da
Seguridade Social.

Coronavírus: URGENTE! Últimas Medidas do Coronavírus: URGENTE! Últimas Medidas do ……
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Todos estes seriam pagos nos próximos meses de abril e
maio e vão ter seus prazos prorrogados para agosto e
outubro. Uma pequena prorrogação para as contribuições e
arrecadações. Ou seja, a prorrogação não signi�ca que não
haverá o recolhimento. Não é isenção. É prorrogação.

Essa Portaria 139/2020 prorroga os prazos para os
recolhimentos de tributos federais por causa do cenário
atual que vivemos no Brasil, que é de pandemia do
Coronavírus.

E os prazos de recolhimento da contribuição para o
PIS/PASEP e também para o COFINS referentes às
competências de março e abril estão prorrogados
respectivamente para julho e setembro.

E é fundamental deixar bem claro aos empresários que
estas prorrogações não signi�cam que não é preciso fazer
estes recolhimentos. Pelo contrário, os pagamentos
continuam sendo feitos normalmente.

Declarações: E como �cam as prorrogações das obrigações
acessórias?

Vamos reforçar, mais uma vez, que prorrogar não é deixar
de pagar! Prorrogação do prazo da apresentação da
declaração de débito e crédito tributário, da DCTF, da

p
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escrituração �scal digital para o PIS/PASEP, da contribuição
para o �nanciamento do COFINS. E também da EFD
Contribuições sobre as receitas.

É fundamental ressaltar que todas essas informações
con�guram uma situação atípica pela qual o Brasil passa
devido à situação de pandemia do Coronavírus.

Essa pandemia fez com que o Governo Federal declarasse
situação de calamidade pública no Brasil até 31 de
dezembro de 2020. Depois desta data, todos os prazos das
declarações acessórias vão voltar ao que era antes.

Até lá é preciso ter cautela porque são muitas as
informações que mudam de um dia para outro, porque o
próprio Governo Federal está alinhando as situações e
ajustando o que considera necessário.

Portanto, pode ocorrer que uma mudança anunciada em dia
sofra alterações no outro dia. Por isso, nossa sugestão é
para que você acompanhe nosso Blog, da Nith Treinamentos
(http://www.nithtreinamentos.com.br/), para �car por
dentro de todas as atualizações que forem surgindo.

Também é importante deixar claro que as prorrogações dos
prazos estão acontecendo para que haja tempo hábil de se
fazer todas as apresentações. Até mesmo porque, muitas
empresas estão tendo que se adaptar no Home O�ce e isso
compromete o tempo.

No entanto, quem puder já ir apresentando as declarações
da DCTF, por exemplo, poderá fazê-las, inclusive o quanto
antes, melhor. Não é porque há essas prorrogações que os
prazos precisam de fato ser estendidos.

Por exemplo, foi prorrogado o prazo de apresentação da
escrituração �scal digital do PIS/PASEP e da declaração do
COFINS e da EFD Contribuições referentes aos meses de
abril, maio e junho para o 10º dia útil do mês de julho de
2020.

Basta acessar aqui (https://www.youtube.com/watch?
v=5MDYYQOt1uM) e �car muito bem informado!

INSCRIÇÕES ABERTAS para a primeira turma do Curso
Online DP e eSocial DO ZERO!
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COMPARTILHE ESSE POST

Conquiste o sucesso que você sempre sonhou no departamento
pessoal mesmo que você não tenha experiência!

Você vai aprender na prática as principais rotinas do
departamento pessoal para se tornar um pro�ssional de
destaque.

Curso coordenado pela Professora Zenaide Carvalho e
ministrado pelos professores Débora Ignácio e Luciano
Pimentel.

Inscreva-se hoje no curso e garanta bônus exclusivos. As vagas
são limitadíssimas!!

CLIQUE AQUI (https://nith.com.br/trabalhista/curso/dp-e-
esocial-do-zero/?
utm_source=blog&utm_medium=post&utm_campaign=dpesocial
dozero) E INSCREVA-SE AGORA MESMO!

(https://nith.com.br/trabalhista/curso/dp-e-esocial-do-zero/?
utm_campaign=dpesocialdozero&utm_medium=banner&ut

m_source=blog)

ga%C3
com/
og.nith
didas

m/shar
og.nit
didas-

g.nith
B5es% +infor

log.ni
idas-d

hp?
og.nit
didas-

as-do-
no%20

dgets/
%2Fblo
-do-g

%2F).com/
og.nit
didas-

log.ni
idas-d



https://nith.com.br/trabalhista/curso/dp-e-esocial-do-zero/?utm_source=blog&utm_medium=post&utm_campaign=dpesocialdozero
https://nith.com.br/trabalhista/curso/dp-e-esocial-do-zero/?utm_campaign=dpesocialdozero&utm_medium=banner&utm_source=blog
https://twitter.com/share?text=Coronav%C3%ADrus%3A%20Entenda%20as%20%C3%BAltimas%20medidas%20do%20Governo%20Federal%20e%20a%20prorroga%C3%A7%C3%A3o%20das%20Declara%C3%A7%C3%B5es%20Acess%C3%B3rias%3F&url=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Fcoronavirus-entenda-as-ultimas-medidas-do-governo-federal-e-prorrogacao-das-declaracoes-acessorias%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Fcoronavirus-entenda-as-ultimas-medidas-do-governo-federal-e-prorrogacao-das-declaracoes-acessorias%2F
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Fcoronavirus-entenda-as-ultimas-medidas-do-governo-federal-e-prorrogacao-das-declaracoes-acessorias%2F
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Fcoronavirus-entenda-as-ultimas-medidas-do-governo-federal-e-prorrogacao-das-declaracoes-acessorias%2F&media=https://blog.nith.com.br/wp-content/uploads/2020/04/reconhecimento-de-firma.jpg&description=EST%C3%81+SEM+TEMPO%3F+BAIXE+AQUI+O+ARTIGO+PARA+LER+DEPOIS+S%C3%A3o+tantas+as+informa%C3%A7%C3%B5es+que+chegam+por+meio+de+Portarias%2C+Resolu%C3%A7%C3%B5es%2C+Instru%C3%A7%C3%B5es+Normativas%2C+Decretos%2C+que+aconselhamos+que+tudo+seja+anotado+para+que+haja+menos+d%C3%BAvidas+poss%C3%ADveis.+Neste+artigo%2C+vamos+conversar%26hellip%3B
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Fcoronavirus-entenda-as-ultimas-medidas-do-governo-federal-e-prorrogacao-das-declaracoes-acessorias%2F&title=Coronav%C3%ADrus%3A%20Entenda%20as%20%C3%BAltimas%20medidas%20do%20Governo%20Federal%20e%20a%20prorroga%C3%A7%C3%A3o%20das%20Declara%C3%A7%C3%B5es%20Acess%C3%B3rias%3F&summary=EST%C3%81+SEM+TEMPO%3F+BAIXE+AQUI+O+ARTIGO+PARA+LER+DEPOIS+S%C3%A3o+tantas+as+informa%C3%A7%C3%B5es+que+chegam+por+meio+de+Portarias%2C+Resolu%C3%A7%C3%B5es%2C+Instru%C3%A7%C3%B5es+Normativas%2C+Decretos%2C+que+aconselhamos+que+tudo+seja+anotado+para+que+haja+menos+d%C3%BAvidas+poss%C3%ADveis.+Neste+artigo%2C+vamos+conversar%26hellip%3B&source=https://blog.nith.com.br/
viber://forward?text=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Fcoronavirus-entenda-as-ultimas-medidas-do-governo-federal-e-prorrogacao-das-declaracoes-acessorias%2F
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Fcoronavirus-entenda-as-ultimas-medidas-do-governo-federal-e-prorrogacao-das-declaracoes-acessorias%2F
https://www.reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Fcoronavirus-entenda-as-ultimas-medidas-do-governo-federal-e-prorrogacao-das-declaracoes-acessorias%2F&title=Coronav%C3%ADrus%3A%20Entenda%20as%20%C3%BAltimas%20medidas%20do%20Governo%20Federal%20e%20a%20prorroga%C3%A7%C3%A3o%20das%20Declara%C3%A7%C3%B5es%20Acess%C3%B3rias%3F
https://www.tumblr.com/widgets/share/tool?canonicalUrl=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Fcoronavirus-entenda-as-ultimas-medidas-do-governo-federal-e-prorrogacao-das-declaracoes-acessorias%2F
https://partners.viadeo.com/share?url=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Fcoronavirus-entenda-as-ultimas-medidas-do-governo-federal-e-prorrogacao-das-declaracoes-acessorias%2F
whatsapp://send?text=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Fcoronavirus-entenda-as-ultimas-medidas-do-governo-federal-e-prorrogacao-das-declaracoes-acessorias%2F


/

Deixe uma resposta

PUBLICAR COMENTÁRIO

Conectado como Angelica (https://blog.nith.com.br/wp-
admin/pro�le.php). Sair » (https://blog.nith.com.br/wp-
login.php?
action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.b
r%2Fcoronavirus-entenda-as-ultimas-medidas-do-governo-
federal-e-prorrogacao-das-declaracoes-
acessorias%2F&_wpnonce=d414021d84)

 TALVEZ VOCÊ GOSTE TAMBÉM

Seu comentário aqui...

(https://blog.nith.c
om.br/transferenc
ia-do-empregado-

para-outra-
empresa-como-

proceder/)

Transferência do
empregado para
outra empresa –
Como proceder?

(https://blog.nith
.com.br/transfere

ncia-do-
empregado-para-
outra-empresa-

como-proceder/)
 25 de novembro de

2016

(https://blog.nith.c
om.br/quais-os-

direitos-de-quem-
e-obrigado-

entrar-em-ferias-
coletivas/)

Quais os direitos
de quem é

obrigado a entrar
em férias
coletivas?

(https://blog.nith
.com.br/quais-os-
direitos-de-quem-

e-obrigado-
entrar-em-ferias-

coletivas/)
 26 de novembro de

2018

(https://blog.nith.c
om.br/produtivida

de-importancia-
da-rotina-no-

trabalho-home-
o�ce/)

Produtividade: a
importância da

rotina no
trabalho home

o�ce
(https://blog.nith
.com.br/produtivi

dade-
importancia-da-

rotina-no-
trabalho-home-

o�ce/)
 20 de março de 2020 

https://blog.nith.com.br/wp-admin/profile.php
https://blog.nith.com.br/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Fcoronavirus-entenda-as-ultimas-medidas-do-governo-federal-e-prorrogacao-das-declaracoes-acessorias%2F&_wpnonce=d414021d84
https://blog.nith.com.br/transferencia-do-empregado-para-outra-empresa-como-proceder/
https://blog.nith.com.br/transferencia-do-empregado-para-outra-empresa-como-proceder/
https://blog.nith.com.br/quais-os-direitos-de-quem-e-obrigado-entrar-em-ferias-coletivas/
https://blog.nith.com.br/quais-os-direitos-de-quem-e-obrigado-entrar-em-ferias-coletivas/
https://blog.nith.com.br/produtividade-importancia-da-rotina-no-trabalho-home-office/
https://blog.nith.com.br/produtividade-importancia-da-rotina-no-trabalho-home-office/


/

(https://blog.nith.c
om.br/esocial-

desa�o-ou-
oportunidade/)

eSocial – Desa�o
ou Oportunidade?
(https://blog.nith
.com.br/esocial-

desa�o-ou-
oportunidade/)

 12 de novembro de

2019

(https://blog.nith.c
om.br/feriados-

nacionais-e-
pontos-

facultativos-2018/)

Feriados
Nacionais e

Pontos
Facultativos –

2018
(https://blog.nith
.com.br/feriados-

nacionais-e-
pontos-

facultativos-
2018/)

 2 de janeiro de 2018

(https://blog.nith.c
om.br/quer-ser-
bom-no-que-faz-

estude-2/)

Dia de
Comemorar: Quer
ser bom no que

faz? Estude!
(https://blog.nith
.com.br/quer-ser-
bom-no-que-faz-

estude-2/)
 25 de fevereiro de

2019

(https://blog.nith.com.br/)

© COPYRIGHT 2019 ·  TODOS OS DIREITOS RESERVADOS PARA NITH TREIN AMENTOS EIRELI  CNPJ:  07.649.811/0001-67



https://blog.nith.com.br/esocial-desafio-ou-oportunidade/
https://blog.nith.com.br/esocial-desafio-ou-oportunidade/
https://blog.nith.com.br/feriados-nacionais-e-pontos-facultativos-2018/
https://blog.nith.com.br/feriados-nacionais-e-pontos-facultativos-2018/
https://blog.nith.com.br/quer-ser-bom-no-que-faz-estude-2/
https://blog.nith.com.br/quer-ser-bom-no-que-faz-estude-2/
https://blog.nith.com.br/

