
ceiras: conta corrente, aplicação, previdência pri-
vada, inclusive corretora de valores; 

• Informes de rendimentos de salários, pró labore, 
aposentadoria, distribuição de lucros, aluguéis, 
se recebido aluguel de pessoa física, devem 
constar mês a mês o valor referido, etc; 

• Informações e documentos de outras rendas (he-
rança, doações, indenizações por ação, resgate 
do FGTS etc); 

• Documentos comprobatórios das compras e/ou 
alienações de bens, participação em empresas, 
consórcio, financiamentos, leasing.

• Documentos comprobatórios dos rendimentos 
da NF paulista: retirar no site: www.npf.fazenda.
sp.gov.br; 

• Documentos comprobatórios da aquisição de dí-
vidas e ônus; 

• Livro-caixa; DARFs de carnê Leão; 

• Controle de compra e venda de ações, inclusive 
com a apuração mensal de imposto (indispen-
sável para o cálculo do imposto de renda sobre 
renda variável); 

• Dependente: nome, CPF, data nascimento, grau de 
parentesco, informe de rendimento (se houver); 

• Recibos de pagamentos: de plano de saúde (com 
CNPJ da empresa emissora ou CPF pessoa física); 
plano de saúde, despesas médicas, psicólogo, 
dentista, laboratório, fonoaudióloga, hospital, 
seguro,  pensão judicial, partido político; 

• Comprovantes de despesas com educação, cursos; 

• Recibos de doações efetuadas para Fundo da 
criança, do adolescente e do idoso. 

• Recibos de empregada doméstica (apenas uma), 
contendo número NIT e PIS.
Se não respeitar o prazo combinado, poderá 

acarretar multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 
20% do imposto devido.

Já estamos em março e é preciso separar as do-
cumentações para que possamos entregar o 

Imposto de Renda Pessoa Física, pois o Leão sim-
bolizando a Receita Federal está nos aguardando. 
O prazo não mudou, temos até dia 30 de abril, 
para prestarmos conta.

São obrigadas a declarar, as pessoas que recebe-
ram em 2012:

• Rendimento tributário acima de R$ 24.556,65, 
média acima de R$ 1566,61 mensais; 

• Aqueles que receberam rendimentos isentos, 
não tributáveis ou tributados exclusivamente na 
fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00; 

• Quem obteve em qualquer mês ganho de capi-
tal na alienação de bens ou direitos, sujeito à in-
cidência do imposto; 

• Realizou operações em bolsas de valores, de 
mercadorias, de futuros e assemelhadas; 

• Quem obteve receita bruta com a atividade rural 
superior a R$ 122.783,25; 

• Ou teve, em 31 de dezembro, a posse ou a pro-
priedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, 
de valor total superior a R$ 300.000,00. Porém, 
independente da obrigação imposta, é bem in-
teressante que todos entreguem, pois pode ser 
solicitado em um possível empréstimo ou via-
gem ao exterior, dentre outros.
Lembrando que a Receita esta em comunicação 

com quase todos os órgãos público como o INSS, 
imobiliárias, cartórios, bancos, cartões de crédito, 
estado, municípios, Detran, etc. 

Aguardamos até dia 10 de março os documen-
tos abaixo com base nos acontecimentos de 
2012, seja do titular, cônjuge ou dependente, 
assim teremos tempo hábil para entregá-lo sem 
problemas: 

• Cópia da última declaração entregue; 

• Informes de rendimentos de instituições finan-
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DOAÇÃO SEM COLOCAR A MÃO NO BOLSO

Uma novidade maravilhosa nesse ano: pode-
mos doar até 3% do imposto devido na De-

claração de Impostos de Renda Pessoa Física para  
o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) no 
momento em que fizermos a sua declaração. Isto 
facilitou muito o ato de ajudarmos um pouco 
para contribuir com a mudança da história das 
crianças de nossa cidade. 

FAÇA SEU IMPOSTO VIRAR 
SOLIDARIEDADE!

A DMED DEVE SER ENTREGUE  
NO MÊS DE MARÇO

A Declaração de Serviços Médicos e de Saúde 
– DMED é obrigatória desde 2009 e deve ser 

apresentada por pessoa jurídica ou pessoa física 
equiparada a jurídica, dos ramos de prestadora 
de serviços médicos e de saúde, operadora de 
plano privado de assistência à saúde; ou presta-
dora de serviços de saúde e operadora de plano 
privado de assistência à saúde.

Devem ser informados na Dmed os valores re-
cebidos de pessoas físicas, em decorrência de 
pagamento pela prestação de serviços médicos e 
de saúde, e plano privado de assistência à saúde. 

Se este for seu caso, por favor, entre em contato 
para averiguarmos esta obrigação.

DESONERAÇÃO DA FOLHA  
DE PAGAMENTO

Mudança interessante no recolhimen-
to do INSS, com o advento do Decreto 

7.828/2012 e MP 601/12, no mês de abril no-
vos ramos de atividades irão se enquadrar na 
legislação que substitui a cota patronal dos 
20% sobre a folha de pagamento, para o pa-
gamento sobre o faturamento da empresa 
em 1%.

Os produtos incentivados atualmente são 
os relacionados com a parte produtiva da 
empresa, porém, em abril vários comércios 
varejistas já serão atingidos por essa inova-
ção da Receita Federal. 

O importante é fazermos os cálculos e ana-
lisar se esta mudança terá ou não reflexos 
bons na área tributária, pois há casos de au-
mento de imposto. O intuito do governo é 
para melhorar a tributação da folha de paga-
mento e com isso gerar mais empregos.

Além desta alteração, as empresas que es-
tão relacionadas no roll desta lei, sofrerá a re-
tenção na alíquota de 3,5% sobre a NF e não 
mais os 11% para empresas de serviços.  

O setor de Depto Pessoal entrará em conta-
to para explorar o assunto.

DEFIS – DECLARAÇAO ECONÔMICA FISCAL 
– corre-corre agora é mensal!

Já foi noticiado, porém estamos reforçando a al-
teração na obrigação acessória do antigo DASN 

– Declaração de Apuração do Simples Nacional.
Agora a denominação é DEFIS – DECLARAÇAO 

ECONOMICA FISCAL, esta alteração faz com que 
nós da Baptistella tenhamos de informar não 
mais anualmente, e sim mensalmente os valores 
de faturamento para a Receita Federal. Para a en-
trega da DEFIS, efetuaremos a inclusão de outras 
informações, dentre elas os valores de estoques 
já solicitados no mês de Dezembro de 2012 para 
todos os clientes. Por favor, se não o fizeram, faça 
URGENTEMENTE ATÉ O DIA 10 DE MARÇO, pois o 
prazo de entrega é até 31 de março.


