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DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
A Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física é um importante documento que comprova a Renda para
fins de aquisição de bens imóveis, veículos, obtenção de financiamentos, aberturas de conta corrente bancária,
dentre outros. Além de atestar a regularidade do Contribuinte perante o Fisco, constitui-se em fiel demonstrativo
da sua evolução patrimonial. Declare corretamente e proteja o seu patrimônio!
É importante que tenha toda a documentação necessária para que possamos elaborar a sua declaração da melhor
forma possível.
Organize os documentos e informações ( extratos de conta corrente, poupança, fundos, previdência,
comprovantes de renda) necessários para o preenchimento da declaração de Imposto de Renda.
Também devem ser organizados os comprovantes de pagamentos das despesas médicas, pensão judicial,
educação, dentre outros.
Evite pagar multas por atraso na entrega, vá se preparando já, pois o prazo final para entrega é 30 de abril. Mas
não deixe para última hora! Os computadores da Receita Federal e também nossos profissionais ficam sobrecarregados nos últimos dias do prazo final de entrega, dificultando o preenchimento e a entrega da declaração.

AVISO IMPORTANTE
Prazo de entrega da Declaração de Imposto de Renda da
Pessoa Física: até dia 30 de abril de 2014.

LEMBRE-SE!
Os atendimentos referente Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física, estarão sendo realizados em nossa filial.
Marque já sua hora conosco pelo fone: 3026.4646 (filial) , e
fique tranquilo, pois dispomos de profissionais qualificados e
preparados para lhe ajudar a “DOMAR O BICHO”!

Visão Contabilidade - Competência e Credibilidade

Página 2

Boletim Informativo Abr/2014

E-SOCIAL
Em virtude das novas informações sobre o e-Social gostaríamos de reforçar os procedimentos que deverão ser
adotados pelas empresas a partir de agora:
1. As férias devem ser programadas 30 dias ANTES da emissão do recibo. Por exemplo, se o funcionário sair de
férias no dia 14/04/2014 o arquivo do aviso deverá ser enviado no dia 14/03/2014. Não podendo mais ser feito
retroativo.
2. As admissões serão registradas com a data do dia seguinte àquele que a documentação chegar aqui no
escritório, independente da data do atestado admissional; pois o Ministério do Trabalho exige que as informações
sejam encaminhadas 01 (um) dia antes do funcionário iniciar as atividades na empresa. Registros efetuados fora do
prazo geram multas instantâneas para a empresa, cada registro pode gerar até 03 tipos de multas.
3. As rescisões também não poderão ser retroativas. A data da demissão ou do inicio do aviso é a do dia que está
sendo registrado no sistema, ou seja, a data em que o aviso está sendo solicitado ao escritório.
OBSERVAÇÕES:
A documentação referente ao registro de funcionários deverão vir completas (com cópia dos documentos e do
comprovante de endereço bem como a ficha de preenchimento com todos os dados preenchidos), e
serem entregues diretamente a pessoa responsável pela empresa no departamento pessoal até às 16:00h
do dia anterior ao funcionário iniciar as atividades, a fim de que sejam cumpridos os devidos prazos e evite as

SEFAZ NOTIFICARÁ EMPRESAS QUE EMITEM NOTA FISCAL SEM CPF
A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul (Sefaz) vai notificar as empresas que estão emitindo nota fiscal
sem informar o CPF do comprador, conforme reclamações de participantes do programa Nota Fiscal Gaúcha. Se
comprovadas as irregularidades, as empresas receberão multa mínima de 5 UPFs (R$ 72,72) por documento fiscal,
conforme previsto na Lei 6537/73. Saiba mais no Portal da Legislação.
As empresas podem saber mais sobre as reclamações pelo site do Portal de Serviços da Receita Estadual
(e-CAC). Após o acesso, os documentos fiscais reclamados estarão disponíveis para consulta na área da Caixa
Postal Eletrônica do contribuinte.
Os cidadãos que não tiveram os CPFs inseridos nas suas notas fiscais podem registrar suas reclamações no site
da Nota Fiscal Gaúcha
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RECEITA ALERTA PARA TENTATIVAS DE GOLPES EM ÉPOCA DE
DECLARAR IMPOSTO DE RENDA
Em época de declaração do imposto de renda, aumentam as tentativas de aplicação de golpes via e-mail. A
Receita alerta que quadrilhas especializadas em crimes pela internet continuam utilizado mensagens eletrônicas
que servem como meio para a obtenção ilegal de informações fiscais, bancárias e cadastrais do contribuinte. São
mensagens com links ou arquivos em anexo que infectam computadores com vírus e outros programas que
permitem o acesso ilegal aos dados.
Um dos golpes, destaca a Receita, consiste em mensagem de e-mail informando que a Receita Federal analisou
todas as declarações do Imposto de Renda 2012/2013 e encontrou uma inadimplência no CPF do usuário. Para
isso, a mensagem pede que o usuário clique em um link para ver o demonstrativo dos números apresentados e de
declarações divergentes.
Outras mensagens fraudulentas, segundo a Receita, indicam a disponibilização para download do programa de
declaração do Imposto de Renda e a necessidade de envio de uma declaração retificadora ou a existência de
valores residuais de restituições do Imposto de Renda a serem recebidos pelo destinatário.
O correto é não abrir e apagar imediatamente tais mensagens, pois a Receita não manda comunicação via e-mail
sem a autorização do contribuinte nem autoriza terceiros a fazê-lo em seu nome. A única forma de comunicação
eletrônica com o contribuinte é por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).
O prazo para entrega vai até 30 de abril e o programa gerador está disponível na página da Receita Federal na
internet. Neste ano, os contribuintes com certificação digital ou representantes com procuração eletrônica
receberão, pela primeira vez, a declaração pré-preenchida. Por meio do e-CAC, eles têm acesso ao documento
preenchido com antecedência pelo Fisco e só precisam confirmar as informações para enviar a declaração.
As regras para o preenchimento da declaração foram divulgadas em 21 de fevereiro no Diário Oficial da União.
Como nos outros anos, o contribuinte que enviar a declaração no início do prazo deverá receber a restituição nos
primeiros lotes, a menos que haja inconsistências, erros ou omissões no preenchimento.
Também terão prioridade no recebimento das restituições os contribuintes com mais de 60 anos, conforme
previsto no Estatuto do Idoso, além de pessoas com doença grave ou deficiência física ou mental.
O contribuinte pode tirar dúvidas sobre o Imposto de Renda pela internet. Está disponível no canal da Receita
Federal, no Youtube, um vídeo com explicações sobre as novidades da declaração deste ano e com dicas para
evitar erros no preenchimento das informações.

A verdadeira medida de um homem não é como ele se
comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como ele
se mantém em tempos de controvérsia e desafio.
Martin Luther King

Visão Contabilidade - Competência e Credibilidade

Página 4

Boletim Informativo Abr/2014

Agenda das Principais Obrigações
Abril/2014
Dias

Compromissos

01/04

Envio das notas fiscais, documentos de caixa e recibos de autônomos, impostos e contribuições pagos
pela sua empresa para encerramento do mês de março 2014

05/04

SALÁRIOS - MARÇO

07/04

GFIP - MARÇO

09/04

ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (Demais produtos) - MARÇO

11/04

Envio das notas fiscais, dos documentos de caixa, de bancos, impostos e contribuições pagos pela sua
empresa referente o período de 01 a 10/04/2014

14/04

ICMS - COMÉRCIO - MARÇO

15/04
17/04

GPS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
ISSQN - MARÇO
GPS - MARÇO
IMPOSTO SIMPLES NACIONAL - MARÇO

22/04

ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - SIMPLES NACIONAL - FEVEREIRO
ICMS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - MARÇO
ICMS - INDÚSTRIA - MARÇO

22/04

Envio das notas fiscais, dos documentos de caixa, de bancos, impostos e contribuições pagos pela sua
empresa referente o período de 11 a 20/04/2014

23/04

ICMS - ÚLTIMOS SETORES INCLUÍDOS NA SUBST. TRIBUTÁRIA - FEVEREIRO

23/04

Envio dos dados para encerramento da folha de pagamento: registro de empregados, alterações de
salário, faltas e demais descontos, recibos de autônomos e notas fiscais cooperativas, referente
abril 2014
IPI - INDÚSTRIA - MODALIDADE GERAL - MARÇO

25/04

COFINS - MARÇO
PIS - MARÇO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MARÇO - ESTIMATIVA
IRPJ - MARÇO - ESTIMATIVA

30/04

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - LUCRO PRESUMIDO - 1° TRIMESTRE/2014
IRPJ - LUCRO PRESUMIDO - 1° TRIMESTRE/2014
1º QUOTA IRPF/2014

02/05

Envio das notas fiscais, dos documentos de caixa, de bancos, impostos e contribuições pagos pela sua
empresa referente o período de 21 a 30/04/2014

Curta nossa página no Facebook:
VISAO CONTABILIDADE

www.visaocont.com.br

Visão Contabilidade - Competência e Credibilidade

