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Fechamento Fiscal e Contabil  
do ano de 2016

No Brasil temos de fazer os encerramentos do exercí-
cio anualmente, com isso é momento de ficarmos 

atentos a alguns levantamentos e observações, pois 
em 2017 teremos de prestar contas a Receita Federal e 
outros órgãos públicos; vejam abaixo:

PRECISAREMOS DOS RELATÓRIOS 
ABAIXO ATÉ 31/01/2017: 
• Saldo Final de Estoque de mercadorias em 

31/12/2016, que contenham: Descrição do Produto, 
Quantidade, Valor Unitário e Valor total.

• Saldos de Contas a Receber (Duplicatas) e Contas 
a Pagar (Fornecedores).

• Saldos de Empréstimos de: Sócios, terceiros e 
bancários em 31/12/16 (Lembrando que esses de-
vem estar embasados por contratos). 

Essas informações serão utilizadas para análises do 
custo da mercadora vendida, análise Contábil, DRE e 
para transmissão das seguintes declarações, como a 
DEFIS, SPED Fiscal, SPED Contábil. 

• Saldos de Bancos, Conta Corrente, Poupança e 
“Princípio da Entidade”.

Atentar para os saldos das contas nos bancos no dia 
31/12/2016, nunca misturar as contas das Pessoas Fí-
sicas com as da empresa, pois corre-se o risco desses 
pagtos serem considerados Pró-Labore e ter que pagar 
tributos como INSS, pois fere o principio contábil, que 
se chama “Princípio da Entidade”.

Tudo isso pensando nas Declarações de imposto de 
renda da Pessoa Jurídica e da Pessoa Física. 

• Informes de Banco e outros ( Fonte Pagadora).
Inicio de 2017 os Bancos e outras empresas de fonte 

pagadoras, deverão enviar Extratos e/ou Informes de 
retenções ocorridas em 2016, ao recebê-los, encami-
nhar a nossa empresa, pois utilizaremos nas declara-
ções obrigatórias, como DIRF e ECF.

• Contribuição Sindical – Patronal – Janeiro/2017.
É um tributo que deve ser recolhido anualmente (o 

DP BAPTISTELLA ira enviar), baseado no Capital social 
da empresa, está estabelecido no art.8º da Constitui-
ção Federal, e é compartilhada entre: Sindicato, Federa-
ção, Confederação, Ministério do trabalho e parte para 
financiar o Seguro desemprego. 

As empresas do Simples Nacional estão dispensadas 
a esse recolhimento.

• Taxa Anual para acesso e serviços Eletrônicos da 
SEFAZ/SP – Secretaria da Fazenda Estadual.

Todo ano há a exigência do recolhimento da Taxa 
Anual as empresas que possuem Inscrição Estadual, 
para acesso a informações, serviços e procedimentos, 
disponibilizados pelo Posto Fiscal Eletrônico. A Secre-
taria da Fazenda disponibiliza no SEFAZ a partir de Ja-
neiro/2017, com vencimento no fim de janeiro, permi-
tindo o acesso entre os meses de 05/2017 a 04/2018. O 
valor é em torno de 315,00, pagando esse valor, servi-
ços como de certidões negativas, ficam dispensadas de 
pagamento de taxa. 

Se desejar ter este acesso, por favor nos comunique 
que iremos enviar a guia.

• ISS de Funcionamento Prefeitura (carnê) e IPTU.
Este imposto se refere a taxa de funcionamento. 

Toda empresa deve recolher ao município em que 
está estabelecida, assim como o carnê de IPTU, é en-
viado no endereço do estabelecimento. Caso não re-
ceba esse carnê ate março de 2017, será necessário 
que o contribuinte solicite diretamente na Prefeitura. 
Fique atento!
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U R G E N T E
EXTINÇÃO DO PROGRAMA EMISSOR  
DE NF-E GRATUITO DA SEFAZ

Sistema para emissão de NFe (certificado)
A partir de 01/01/2017, o Programa Emissor 

Gratuito da NF-e da SEFAZ (versão 3.10) será 
descontinuado e nova versão não será desenvol-
vida. A partir dessa data não será mais possível 
fazer download do aplicativo. Sendo assim, reco-
mendamos que os usuários busquem outras so-
luções disponíveis no mercado ou o desenvolvi-
mento próprio. 

(https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/).
Segue abaixo as informações de uma sugestão 

para aquisição de programa emissor de NF-e e o 
contato. O ideal é adquirir antes de janeiro/2017 
para que tenha tempo para adaptação ao mesmo. 

Para aquisição do NF-e EXPRESS não tem valor de 
licença somente da mensalidade, isto para clientes 
da BAPTISTELLA que comprarem com a Prosoft o 
valor será de R$ 40,00.

Valores por CNPJ e somente com certificado A1 
(com certificado A3 estão estudando, mas sem pre-
visão). O valor da mensalidade contempla Suporte 
técnico da Prosoft, que pode ser atendimento tele-
fônico e central online (Chat), sem limite de emissão 
de NFe’s.

Dados do contato para aquisição: 
Ariane Dahouk
Agente de Relacionamento
Unidades Prosoft:
Sorocaba 
+55 15 4062-9095 / +55 15 98827-3662
www.wolterskluwer.com
www.prosoft.com.br
Rua José Maria Hannickel, 150 - Sala 84 |
Jd. Portal da Colina| 18047-360 | Sorocaba | SP

DOAÇAO DO IMPOSTO DE RENDA 
DIRETO PARA AS CRIANÇAS  
DE SUA CIDADE

Para as pessoas físicas que pagam imposto de 
renda, poderá em dezembro agora deduzir até 

6% do imposto devido e doar para o Conselho da 
Criança e Adolescente de sua cidade.

Se desejar iremos te orientar.

Os conceitos aqui apresentados são de 
caráter informativo. É necessário que 
seja feita consulta a um especialista 
para qualquer tomada de decisão.

Contábil, Tecnologia e Planejamento Tributário
Rua Cleide Fonseca Mustafá, 11
Éden
Tel.: (15) 3235 1150
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Que em 2017 tenhamos 
mais segurança, 
tranquilidade e 

otimos negocios!


