
acessórias, principalmente no tocante a guias pa-
gas de tributos;

• Caso a empresa não tenha recebido ou pago a taxa 
municipal de fiscalização e funcionamentos (alva-
rá), deve imediatamente entrar em contato com a 
Prefeitura para devida regularização.

• Neste fechamento, também é obrigatório para as PJ 
o preenchimento do Livro de Estoque e para tanto é 
necessário envio ao escritório de relatórios conten-
do a quantidade do produto/mercadoria e seus res-

pectivos valores sem ICMS. Sendo 
que neste relatório é importante 
separar as mercadorias, matérias-
primas, material de uso e consumo, 
etc.
• Para efeito de confronto do de-
partamento financeiro na empresa 
com a contabilidade, que também 
estará encerrando os seus demons-
trativos anuais, é necessário o envio 
dos saldos de duplicatas a receber, 
duplicatas a pagar, financiamentos, 
empréstimos, leasings ou qualquer 
outro que tenha representativida-

de nas obrigações e direitos da empresa. 
É de extrema importância que a empresa se comu-

nique com a Baptistella no sentido de sanar todas as 
possíveis duvidas e esclarecer qualquer ponto antes 
do encerramento do ano, para que então haja tempo, 
se for o caso, se proceder com possíveis correções ou 
ajustes. Pois é desta forma que teremos mais segu-
rança e tranquilidade com as informações prestadas 
ao governo evitando transtornos futuros por diver-
gências de informações. 

Em um ambiente corporativo cada vez mais acirra-
do pela concorrência, o universo contábil brasilei-

ro vem passando por drásticas mudanças, trazendo 
consigo aumento desenfreado das obrigações im-
putadas às empresas instaladas no Brasil. 

E  com mais um ano chegando ao fim, e em meio 
às festas e comemorações desta época, chamamos a 
atenção às informações que devem ser enviadas aos 
nossos setores contábil , fiscal e pessoal para que pos-
samos dar encerramento ao ano e intermediar todas 
as informações e valores transmiti-
das ao fisco, redobrando a atenção 
dirigida a alguns relatórios que de-
vem ser enviados a nós em janeiro, 
com posição em 31/12/2012 para 
confronto e preenchimento de al-
gumas obrigações.

Observem as necessidades:
• IRPJ e IRPF – Devemos ter o cui-

dado com a separação da movi-
mentação financeira da pessoa 
física e da pessoa jurídica, pois 
em ambos os casos temos que in-
formar os saldos de conta corren-
te, aplicações, etc nas respectivas declarações. Lem-
brando que não há sigilo bancário, pois o governo 
tem acesso às informações de cartão de créditos e 
transações financeiras, assim como de bens através 
de cartórios;

• Toda a documentação financeira da empresa que, 
por ventura não tenha sido enviada a contabili-
dade, deverá ser entregue com máxima urgência 
para evitar incorreções ou ausências de informa-
ções tanto na escrituração quanto nas obrigações 
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L e m b r e t e s
Doação traz beneficio no irPf,  
você já fez a sua? 

Você pode destinar parte do valor devido no Im-
posto de Renda pessoa Física -IRPF que será en-

tregue em abril do ano que vem para uma instituição 
que cuida de crianças e adolescentes da sua cidade, 
garantindo assim que este dinheiro vá direto à quem 
necessita. Esta contribuição deve ser feita ainda nes-
te ano para O Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente ou se preferir que a doação 
destine-se em nível estadual ou nacional, e assim ser 
abatida do imposto de renda devido (abatimento das 
doações em até 6% do IR devido). 

Garanta sua contribuição à milhares de crianças e 
adolescentes, ajudando a transformar o Natal de quem 
realmente precisa. Fale conosco se desejar faze-lo.

sPeDs

Primeiro ano de SPED Contribuições chegando ao 
fim e após muitas dificuldades vencidas e outras 

tantas, das quais ainda hoje nos vemos em fase de 
adaptação, tanto o empresário quanto sua contabili-
dade. É importante lembrarmos que para as empre-
sas optantes pelo Lucro Real que esta obrigação não 
está dispensada para a competência 12/2012, mes-
mo para aqueles que não tiverem informações a se-
rem declaradas. 

Lembramos também que a partir de 01/2013, todas 
as empresas optantes pelo Lucro Presumido, estarão 
obrigadas a entrega do SPED Contribuições.

Quanto ao SPED ICMS/IPI, salientamos a importân-
cia do envio do inventário de estoque do mês imedia-
tamente anterior ao inicio da obrigação da empresa 
e do mês de dezembro, ou seja, para aqueles que ini-
ciaram sua entrega em outubro deste ano, o Estado 
solicita na EFD o inventário de 30/09/2012 e também 
o de 31/12/2012. Assim como, aqueles que iniciarem 
esta obrigação em janeiro/2013 terão que informar 
o Estoque da data de 31/12/2012. Sempre tendo em 
vista que esta obrigação tem prazo curto de retifica-
ção, caso seja necessário. 

Como podemos observar, as exigências não param, 
e neste ponto reforçamos a sempre necessária intera-
ção entre nós para que em parceria seja evitado  exi-
gências e punições por erros ou ausência de informa-
ções nestas obrigações acessórias.

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

unidade i:  Contábil, Tecnologia e 
Planejamento Tributário
Rua Cleide Fonseca Mustafá, 11 – Éden
Tel.: (15) 3235 1150

unidade ii: Departamento Pessoal
Rua José Rodrigues, 43  
Jardim do Paço
Tel.: (15) 3228 9110

editora responsável 
Nanci Baptistella

www.baptistellacontabilidade.com.br

PROJEÇAO PARA O FUTURO
SUA APOSENTADORIA ESTÁ EM DIA?

Muitos empresários não querem nem pensar em 
recolher a contribuição previdenciária – INSS 

para garantir sua aposentadoria,  justificam que os 
valores futuramente reembolsados são irrisórios, 
outros por desconhecimento não nos procuram 
para uma avaliação. O importante é estar ciente de 
que, esta contribuição alem de obrigatória,  deve 
ser avaliada o tempo e o valor de contribuição para 
uma tomada de decisão correta. Entendemos  que 
é necessário reciclar sobre o assunto.

A partir de 01.04.03, empresa é obrigada a arre-
cadar a contribuição previdenciária do contribuinte 
individual a seu serviço, mediante desconto na re-
muneração determinada ou comprovada por ele, e 
recolher até o dia 20 de cada mês.

A contribuição deve ser  de 11% do valor do pró-
labore (salário dos sócios), do total da remuneração 
paga ou creditada, a qualquer título, no decorrer do 
mês, ao segurado contribuinte individual, observa-
do o limite máximo do salário-de-contribuição.

Quando o total da remuneração mensal recebida 
pelo contribuinte individual por serviços prestados a 
uma ou mais empresas for inferior ao limite mínimo 
do salário-de-contribuição, o segurado deverá reco-
lher diretamente a complementação da contribuição 
incidente sobre a diferença entre o limite mínimo do 
salário-de-contribuição e a remuneração total rece-
bida ou creditada, aplicando sobre a parcela comple-
mentar a alíquota de 20% (vinte por cento).

Além desse desconto,a empresa  contratante, 
deve recolher os 20% (parte patronal) sobre o total 
dos rendimentos pagos ou creditados a este contri-
buinte individua. Salvo se a empresa estiver enqua-
drada no SIMPLES Nacional.

O desconto de 11% feito pela pessoa jurídica 
substitui o recolhimento no antigo carnê.

Para garantir os benefícios da previdência o segu-
rado não pode ter perdido a qualidade do segura-
do quero dizer, não pode deixar de recolher no mí-
nimo de 11 meses para pleitear os benefícios.

E lembrando que todos os benefícios serão calcu-
lados baseados em uma média de pagamento des-
de de julho/1994, tempo considerado longo para 
uma media.

Se estiver em duvida quanto aos benefícios e obri-
gações de sua aposentaria, oferecemos este serviço 
para assim garantir um planejamento familiar.


