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Visão 20 Anos
A nossa Empresa foi agraciada com uma homenagem da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul
pelo transcurso de seu aniversário de 20 anos de
atividade.
Esta homenagem tão importante para nós da Visão, dedicamos a Você nosso cliente, amigo e
parceiro, que sem dúvida é a razão do nosso sucesso.

Fim de ano...
Tomados por pensamentos positivos, idéias
novas para uma vida melhor, tranqüila e
calma, buscamos através das palavras desta mensagem, desejar a você e também a sua família, um natal pleno de alegrias e boas surpresas.
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Esperamos contar sempre com a sua preferência, e
estaremos sempre à altura das suas expectativas e
necessidades. Agradecemos a oportunidade que
você nos oferece quando nos coloca ao seu lado na
realização dos seus objetivos.

“Feliz natal e um
próspero ano novo
da Visão para
você, cliente,
amigo especial.”

Visão Contabilidade - Competência e Credibilidade

Página 2

Boletim Informativo Dez/2011

Levantamento de Estoque - 2011
Em 31 de dezembro, toda a empresa, INDÚSTRIA
ou COMÉRCIO, deverá fazer um levantamento do
seu estoque: matéria-prima, material intermediário,
material de embalagem, produto pronto e produto semiacabado ou mercadorias para fins de encerramento
das declarações fiscais e contábeis do ano. Observe as
instruções de como deverão ser informados os estoques de: mercadoria, produto pronto e produtos em
elaboração.
1) Descrição dos itens:
Para o COMÉRCIO: as mercadorias.
Para a INDÚSTRIA: os insumos para a produção, os
produtos prontos e os semiacabados.
2) Unidade de referência: (UN - KG - M – L – DZ PCT – CX – ML – T – etc.).
3) Tipo: Especificar de acordo com a classificação:
a) Produto-Pronto.
b) Mercadoria.
c) Matéria-Prima: (Todo material utilizado na fabricação
do produto e que sofre transformação – exemplo: barra de
aço, tecido e etc.)
d) Produtos semiacabados.
e) Material próprio em poder de terceiro: (Material Próprio que em 31.12.05 esteja fora da empresa para conserto, industrialização, demonstração, etc.).
f) Material de terceiros em nosso poder: (Material de Terceiros que em 31.12.05 esteja na empresa em função de
conserto, industrialização, demonstração, etc.).
g) Material Secundário: (Material empregado na fabricação do produto e que não sofre transformação – exemplo:
rebite, parafuso, linha, botão, etc.).
h) Material de Embalagem: (Material utilizado para embalar o produto).
i) Material Intermediário: (Material utilizado na fabrica
ção do produto e que sofre desgaste no processo de industrialização – exemplo: lixa, broca, macho, etc.).

OS

4) Quantidade: Ao preencher o campo da quantidade
cuidado com a identificação correta, ou seja, posicionamento da vírgula. (Ex: 5,2 Kg é diferente de 52 Kg .)
5) Preço Unitário: Os preços unitários deverão estar de
acordo com a unidade descrita. (Ex: milheiro=preço ao
milheiro / dúzia=preço à dúzia / metro=preço ao metro).
6) Preço Total: É o total em reais (R$) (quantidade x
preço unitário).
Neste levantamento deverá ser
relacionado: as mercadorias para
o comércio ou os insumos para a
indústria pelo valor de compra.
Para encontrar o preço de aquisição toma-se como base as notas fiscais de compra.
A avaliação do estoque das mercadorias e dos insumos será efetuada pelo preço unitário de custo
de aquisição.
Para encontrar o preço de “aquisição”, toma-se como
base as notas fiscais de compra, partindo sempre das
mais recentes para as mais antigas (retroagindo de
31.12.2011 para 01.01.2011, ou até o estoque existente
em 31.12.2010 caso não tenha sido movimentado tal
item no decorrer do ano), até fechar a quantidade de cada item de mercadoria ou de insumo em estoque.
A avaliação do estoque dos produtos prontos e dos
produtos semiacabados será efetuada da seguinte
forma: O estoque final dos produtos acabados deverá
ser avaliado a razão de 70% do maior preço de venda
praticado no período.
O estoque final de produtos semiacabados (produtos que
estão em processo de fabricação em 31 de dezembro)
deverá ser avaliado a razão de 56% do maior preço de
venda praticado no período.

RELATÓRIOS DO LEVANTAMENTO DE ESTOQUE DE

DEZEMBRO 2011

31

DE

DEVERÃO SER ENTREGUES NO ESCRITÓRIO OU

ENVIADOS

POR ARQUIVO PARA O EMAIL

fiscal@visaocont.com.br
ATÉ 10 DE JANEIRO DE 2012.
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Parcelamento Simples Nacional Janeiro/2012
Através da lei complementar 139 de 11/2011 e resolução 92, poderão ser parcelados os débitos apurados no
Simples Nacional, constituídos pela DASN até o ano
calendário 2011.



A falta de um pagamento de três parcelas consecutivas ou não;



A existência de saldo devedor, após a data de vencimento da última parcela do parcelamento. ;

Podem ser parcelados em até 60 parcelas, com parcela
mensal no valor mínimo de R$ 500,00, atualizadas mensalmente pelo Selic.

Será disponibilizado pelo site da Receita Federal, a
partir de 02 de janeiro de 2012, para solicitação pedido
do parcelamento.

A rescisão do parcelamento ocorre quando:

Programa Ajustar RS 2011
REABRE O PRAZO PARA ADESÃO DO PROGRAMA AJUSTAR/RS
(Dec. 48.493/2011)
BENEFÍCIOS
 Redução de 60% dos juros e da correção monetária;
 Redução de até 50% das multas;
 Parcelamento em até 120 meses;
 Reestabelecimento de parcelamentos do programa
já cancelados;
 Na cobrança judicial, os honorários advocatícios
serão de 10% (dez por cento) sobre o valor pago
com os incentivos do Programa e de 5% (cinco por
cento), no caso das quitações.
PRAZOS
 Para oferecer denúncia espontânea na repartição
fazendária: 05/12/2011
 Para adesão e pagamento da parcela inicial ou quitação: 15/12/2011
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 Programa destinado para débitos de ICMS vencidos
até 31/12/2009.
 Necessário estar em dia com eventuais débitos posteriores a 31/12/2009.

 O reestabelecimento dos parcelamentos anteriormente cancelados dependerá de pagamento inicial mínimo equivalente ao valor de 03 (três) parcelas.
O contribuinte, devidamente habilitado, poderá obter
informações, consultar seus débitos, simular as condições e fazer o enquadramento no AJUSTAR RS
por meio da internet, no endereço eletrônico da Secretaria
da
Fazenda
RS
(http://www.sefaz.rs.gov.br), acessando o Banner
"Parcelamento
de
Débitos
(posicionado na parte direita da página) / Ajustar RS 2011".
 Também será possível obter informações e fazer o enquadramento
nas repartições da Receita Estadual.
Contribuinte sem senha para acesso à
Internet ou com casos especiais como DESISTÊNCIA
DE IMPUGNAÇÕES ADMINISTRATIVAS deverá
procurar diretamente a repartição fazendária. Casos que
envolvam débitos em cobrança judicial devem ser tratados nas repartições da PGE - Procuradoria Geral do Estado.

O PRAZO ENCERRA EM 15/12/2011.
NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE!

“ Há homens que lutam um dia e são bons.
Há outros que lutam um ano e são melhores.
Há os que lutam muitos anos e são muito bons.
Porém, há os que lutam toda a vida.
Esses são os imprescindíveis. “ Bertolt Brecht.
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Agenda das Principais Obrigações
Dezembro/2011
Dias

Compromissos

01/12

Envio das notas fiscais, documentos de caixa e recibos de autônomos , impostos e contribuições pagos pela sua
empresa para encerramento do mês de novembro/2011

06/12

SALÁRIOS NOVEMBRO

07/12

GFIP - NOVEMBRO

09/12

ICMS - NOVEMBRO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (Demais produtos)

12/12

ICMS - NOVEMBRO- COMÉRCIO
Envio das notas fiscais, dos documentos de caixa , de bancos, impostos e contribuições pagos pela sua empresa
referente o período de 01 à 11/12/2011

15/12

ISSQN - NOVEMBRO
ICMS - OUTUBRO - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - SIMPLES NACIONAL

19/12

Envio das notas fiscais, dos documentos de caixa , de bancos, impostos e contribuições pagos pela sua empresa
referente o período de 12 à 18/12/2011

20/12

GPS / INSS - EMPRESA
PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13º
IMPOSTO SIMPLES NACIONAL - NOVEMBRO

21/12

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 dezembro/2011

21/12

ICMS - OUTUBRO - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - SIMPLES NACIONAL
ICMS - INDÚSTRIA - NOVEMBRO
ICMS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - NOVEMBRO

23/12

IPI - NOVEMBRO - INDÚSTRIA - MODALIDADE GERAL
COFINS - NOVEMBRO
PIS - NOVEMBRO

26/12

ICMS - OUTUBRO - ÚLTIMOS SETORES INCLUÍDOS NA SUBST. TRIBUTÁRIA

30/12

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - OUTUBRO - ESTIMATIVA
IRPJ - OUTUBRO ESTIMATIVA

02/01/12

Envio das notas fiscais, documentos de caixa e recibos de autônomos , impostos e contribuições pagos pela sua
empresa para encerramento do mês de dezembro/2011

Informamos que no período de 26/12/11 a 01/01/12 não haverá
expediente na Visão Contabilidade.
O atendimento será apenas por regime de plantão telefônico.
No nosso site você também pode conferir diariamente os vencimentos e notícias atualizadas.

www.visaocont.com.br
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