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ATENÇÃO!!!
O contribuinte que entregar a declaração fora do prazo receberá no ato da entrega a notificação
da multa pelo atraso.
Multa devida: 1% ao mês sobre o imposto devido, obedecendo o limite máximo
de 20% do valor do imposto e mínimo de R$ 165,74.

LEMBRE-SE!
Os atendimentos referente Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física, estarão sendo
realizados no Visão.
Marque já sua hora conosco pelos fones:
3026.4646 ou 3026.4600 , e fique tranquilo, pois
dispomos de profissionais qualificados e preparados
para lhe ajudar a “DOMAR O BICHO”!

Prazo de Entrega da Declaração de Imposto de Renda:
De 1 de Março até 30 de Abril de 2018
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O QUE AS EMPRESAS PRECISAM FAZER PARA RECUPERAR
A LUCRATIVIDADE
O ano de 2018 está em andamento e as esperanças se renovam. As empresas buscarão a recuperação das perdas
de seus Balanços que vem ocorrendo desde 2008 onde começou a maior crise econômica dos País.
As consequências da crise econômica e política vivida no Brasil foram: queda de faturamento e fechamento de
muitas empresas, redução drástica da quantidade de empregados, maior índice de desemprego da história do país e
aumento do nosso Risco Brasil perante agências internacionais de classificação de Risco.
Essa falta de confiança no Brasil fez com que perdêssemos todos os selos de credibilidade pelas agências
internacionais de riscos. Manter uma empresa no mercado no Brasil é um verdadeiro exercício de superação pois
são quase 2.500 horas para atender todas as obrigações fiscais e tributárias. Só com bons contadores com visão de
controladoria para auxiliar as empresas nessas atividades.
Com um cenário politico de ano de eleição para presidência da República, Copa do Mundo e a economia se
recuperando lentamente percebe-se que as empresas precisam ter no mínimo as seguintes estratégias:
* Valorizar o maior ativo das empresas que são as pessoas. Gestão de pessoas é o grande diferencial das
empresas de sucesso. Recomenda-se aproximar mais o RH de todos os colaboradores.
* No planejamento estratégico, avaliar as oportunidades e ameaças com a Indústria 4.0, robôs inteligentes,
Inteligência Artificial, drones, produtos e serviços para o aumento do tempo de vida dos brasileiros, reforma
trabalhista e aumentar as vendas através do comércio eletrônico. Inovação permanente em tudo. Buscar novos
mercados no Brasil e exterior.
* Ainda têm muitas empresas com planejamento estratégico escrito, mas sem aplicação.
* Continuar aumentado as reservas de Capital de Giro, pois o caixa é o rei na boa gestão. Empresas sem capital
de giro próprio ficam vulneráveis. Reduzir a inadimplência para o menor número possível e vender com lucro.
Conhecer melhor a situação financeira dos clientes.
* Um bom fluxo de caixa com visão de controladoria com análises em tempos reais.
* Fortalecer as ações internas com os colaboradores através do incentivo de programas de melhorias para
reduções de custos como foco em melhorias de processos.
* Ter uma boa contabilidade para análise, tomada de decisão e não somente para fins fiscais.
* Aproximação maior com os clientes. Com a crise, os consumidores estão cada vez mais exigentes. O
pós-venda tradicional deve ser reavaliado e reinventado. Acompanhar diariamente o comportamento do
consumidor e dar retorno.
* Melhorias constantes no design dos produtos. Conseguiremos responder em poucos minutos quantos anos ou
meses ainda estaremos vendendo nossos produtos atuais?
* A governança corporativa e compliance como estratégia de sobrevivência no curto e longo prazo. A sucessão
nas empresas familiares, profissionalização e o acordo/protocolo de acionistas deverão estar nas prioridades.
* Além de alongar as dívidas com custos altos, é necessário melhorar a gestão para não errar novamente. A empresa de sucesso tem uma gestão profissionalizada e focada em resultados. Sem lucro não vamos a lugar nenhum.
* Integração maior do comercial, RH, financeiro e marketing para recuperar o lucro perdido nos últimos anos.
* Observar se está sendo utilizado linhas adequadas para financiar as operações de capital de giro e capital fixo
da empresa. Para aumentar as vendas é necessário ter capital de giro. Se não tiver um ciclo financeiro positivo a
empresa cresce faturamento e reduz a margem líquida.
* Criar na empresa o conceito de criar valor ao invés de lucro. Não se esquecer do planejamento tributário e uma
contabilidade com foco em controladoria.
* Ter um sistema de informações gerenciais para tomada de decisão que propicie informações em tempo real
para todas as áreas da empresa.
Quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. - Jornal do Comércio
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DESMISTIFICANDO O AUXÍLIO-RECLUSÃO
Esclarecemos, a título de informação, sobre o Benefício Auxílio-reclusão, já que, seguidamente, ouvimos e
lemos notícias, que são boatos, por vezes falsos, pela falta de conhecimento sobre esse benefício ou até com o
intuito de polemizar e gerar mais revolta no povo brasileiro.
O Auxílio-reclusão é um Benefício Previdenciário garantido pela Lei n° 8.213, de 1991, e pelo Decreto n° 3.048,
de 1999, tem como objetivo ajudar a família enquanto o contribuinte estiver encarcerado.
É um benefício devido apenas aos dependentes do segurado do INSS preso em regime fechado ou semiaberto,
durante o período de reclusão ou detenção. Essa deve ter ocorrido durante o período em que o preso estivesse em
gozo da qualidade de segurado da Previdência Social; além disso, só recebe esse benefício quem contribuiu para a
previdência à data da reclusão ou da data do afastamento do trabalho. Não pode estar recebendo salário de uma
empresa ou outro benefício.
Estão passíveis de receber o benefício o cônjuge ou a companheira, desde que comprove casamento ou união
estável enquanto o segurado esteja preso, e o filho, uma pessoa a ele equiparada ou irmão, desde que comprove a
dependência e possua menos de 21 anos de idade, salvo se for inválido ou com deficiência, o que prevê extensão
do auxílio.
Para que os dependentes tenham direito, é necessário que o último salário recebido pelo trabalhador esteja dentro
do limite previsto pela legislação (atualmente, R$1.319,18), dentro do critério da baixa renda estabelecido pela CF.
Caso o último salário do segurado esteja acima deste valor, não há direito ao benefício.
Segundo o regulamento, é necessário ainda que os beneficiários comprovem a condição de presidiário do
segurado de três em três meses com atestados fornecidos pela penitenciária. Em caso de fuga, o auxílio é suspenso
e só é restabelecido se, em caso de captura, ele ainda tenha vínculo com o INSS.
Caso o detento trabalhe na prisão, ele pode contribuir sem tirar dos dependentes o direito ao auxílio. O valor é
dividido entre os beneficiários e não varia de acordo com o número de dependentes.
Em caso de morte, o benefício é convertido em pensão por morte.
Também se incluem na mesma condição para o auxílio reclusão o jovem entre 16 e 18 anos que tenha sido
internado em estabelecimento educacional ou semelhante.
Os beneficiários que continuarem a receber o auxílio sem ter direito podem responder pelo crime de estelionato
contra a Previdência Social. A pena varia de um a quatro anos de reclusão.
De acordo com o INSS, hoje há 47.424 famílias beneficiadas com o auxílio-reclusão. Isso movimenta um valor
líquido de pouco mais de R$48 milhões por mês.

GOVERNO VAI "PATROCINAR" DERRUBADA DE VETO
AO REFIS DAS PEQUENAS EMPRESAS
O presidente Michel Temer disse que o governo concluiu os estudos sobre o Programa Especial de
Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o chamado Refis das micro e pequenas
empresas, e que o governo pode "patrocinar a queda do veto" ao texto aprovado pelo Congresso Nacional.
O veto que foi dado pelo presidente Temer será agora analisado pelo Congresso Nacional. De acordo com
Temer, o projeto aprovado pelo Congresso concede descontos de juros, multas e encargos com o objetivo de
facilitar e parcelar o pagamento dos débitos de micro e pequenas empresas, desde que 5% do valor total seja pago
em espécie, sem desconto, em até cinco parcelas mensais. O restante da dívida poderia ser pago em até 15 anos. A
adesão incluía débitos vencidos até novembro de 2017.
Em janeiro, o presidente Michel Temer vetou integralmente o projeto com a justificativa de que a medida fere a
Lei de Responsabilidade Fiscal ao não prever a origem dos recursos que cobririam os descontos aplicados a multas
e juros com o parcelamento das dívidas.
O veto foi criticado principalmente pelas organizações que representam esses empresários. Segundo o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Refis deve beneficiar cerca de 600 mil empresas
brasileiras que devem cerca de R$ 20 bilhões à União.
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Agenda das Principais Obrigações
Abril/2018
Dias

Compromissos

02/04

Envio das notas fiscais, documentos de caixa e recibos de autônomos, impostos e contribuições pagos
pela sua empresa para encerramento do mês de março 2018

06/04

GPS - DOMÉSTICAS
GFIP - MARÇO
SALÁRIOS - 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 10/04/2018

12/04

ICMS - COMÉRCIO - MARÇO
ICMS - INDÚSTRIA - MARÇO
ICMS - ÚLTIMOS SETORES INCLUÍDOS NA SUBST. TRIBUTÁRIA - FEVEREIRO

16/04

GPS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
ISSQN - MARÇO

20/04

GPS - MARÇO
IRF - MARÇO
IMPOSTO SIMPLES NACIONAL - MARÇO

23/04

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

23/04

Envio das notas fiscais, dos documentos de caixa, de bancos, impostos e contribuições pagos pela sua
empresa referente o período de 11 a 20/04/2018

25/04

IPI - INDÚSTRIA - MODALIDADE GERAL - MARÇO
COFINS - MARÇO
PIS - MARÇO

25/04

Envio dos dados para encerramento da folha de pagamento: registro de empregados, alterações de
salário, faltas e descontos, recibos de autônomos e notas fiscais cooperativas, referente abril 2018

30/04

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MARÇO - ESTIMATIVA
IRPJ - MARÇO - ESTIMATIVA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - LUCRO PRESUMIDO - 1° TRIMESTRE/2018
IRPJ - LUCRO PRESUMIDO - 1° TRIMESTRE/2018

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 30/04/2018

Curta nossa página no Facebook:
VISAO CONTABILIDADE VILLAGIO IGUATEMI 54 3026 4646
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