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Declaração de 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.
Não deixe para última hora!

LEMBRE-SE!
FAÇA A DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E FIQUE EM DIA COM O LEÃO.
Marque já sua hora conosco pelos fones: 3026-4646 (filial) ou 3026-4600 (matriz), fique
tranquilo, pois dispomos de profissionais qualificados e preparados para lhe ajudar a
“DOMAR O BICHO”

AVISO IMPORTANTE:
Prazo de entrega da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física: até dia 30 de abril de 2012.
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Conectividade Social ICP
É um canal eletrônico de relacionamento. É moderno, ágil e seguro, facilmente adaptável ao
ambiente de trabalho das empresas ou escritórios de contabilidade que desejam cumprir suas
obrigações em relação ao FGTS. Cada usuário tem uma cesta de serviços adequada ao seu perfil, que lhe permite realizar transações eletrônicas no canal. Atualmente, é possível fazer pelo
canal diversas transações, como a transmissão do arquivo do Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (SEFIP) e da GRRF, visualizar e imprimir extratos, retificar incorreções cadastrais e comunicar o afastamento de empregados, dentre outras.
O Conectividade Social agora utiliza a certificação digital emitida no modelo ICP-Brasil, que
confere ainda mais segurança, conveniência e praticidade ao canal.
O novo canal substitui o antigo Conectividade Social, que era instalado no computador para
envio de arquivos e recebimento de relatórios, como também o aplicativo web “Conexão Segura”, utilizado para
fazer a comunicação de afastamento do empregado, entre outras tarefas.
Benefícios:









Simplifica o processo de recolhimento do FGTS;
Reduz custos operacionais;
Disponibiliza um canal direto de comunicação com a CAIXA, agente operador do FGTS;
Aumenta a comodidade, segurança e sigilo das transações com o FGTS;
Reduz a ocorrência de inconsistências e a necessidade de regularizações futuras;
Aumenta a proteção da empresa contra irregularidades;
Facilita o cumprimento das obrigações da empresa relativas ao FGTS;

Conforme Circular nº 566, de 23 de Dezembro de 2011, o prazo estabelecido para uso da certificação digital
é 30/06/2012.

Simples Nacional
Comunicamos a todas as empresas Tributados pelo Simples Nacional que neste ano de 2012, está sendo informado mensalmente,para a Fiscalização do Estado do Rio Grande do Sul, através da GIA-SN
(Guia de Informação das Empresas do Simples), o movimento das notas de compra: de produtos para Comercialização, Bens para o Ativo Imobilizado, Uso Consumo e as compras feitas através do Regime Substituição Tributária adquiridos de fora Estado.

“Uma vez que você tenha experimentado voar, você andará pela terra com seus olhos
voltados para céu, pois lá você esteve e para lá você desejará voltar.”
Leonardo da Vinci
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Aposentadoria Especial e o PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário
Trata-se de uma espécie de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, sendo que o período para a sua
obtenção, será reduzido em razão da prestação de serviços onde o segurado ficou exposto a agentes
agressores a sua saúde ou a sua integridade física. O Fator Previdenciário não se aplica nessa espécie de
aposentadoria.
A comprovação da exposição dos empregados à essas atividades insalubres, hoje, é feita através do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, que começou a ser exigido a partir de 2004.
O PPP apresenta campos a serem preenchidos com todas as informações relativas ao empregado, como
por exemplo, a atividade que exerce, o agente nocivo ao qual está exposto, a intensidade e a concentração do agente, exames médicos clínicos, além de dados referentes à empresa.
O formulário deve ser preenchido pelas empresas que exercem atividades que exponham seus empregados a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física (origem da concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição). Além disso, todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados do
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, de acordo com a Norma Regulamentadora nº 9 e da Portaria nº 3.214 do MTE, também devem preencher o PPP.
O PPP deve acompanhar o empregado no caso de rescisão do contrato de trabalho. Serve para comprovar a efetiva exposição dos empregados a agentes nocivos, para o conhecimento de todos os ambientes e
para o controle da saúde ocupacional de todos os trabalhadores.
Cabe ressaltar que a elaboração do PPP ficará a cargo da própria empresa, e expedido por um Médico do
Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho.
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Agenda das Principais Obrigações
ABRIL/2012
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/2012

05/04

GFIP - MARÇO

07/04

SALÁRIOS MARÇO
ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (Demais produtos) - MARÇO

09/04

Envio das notas fiscais, dos documentos de caixa , de bancos, impostos e contribuições pagos pela sua
empresa referente o período de 01 à 08/04/2012

12/04

ICMS - COMÉRCIO - MARÇO
ISSQN - MARÇO

16/04

GPS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
Envio das notas fiscais, dos documentos de caixa , de bancos, impostos e contribuições pagos pela sua
empresa referente o período de 09 à 15/04/2012
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/2012.

20/04

GPS - MARÇO
IMPOSTO SIMPLES NACIONAL - MARÇO
ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - SIMPLES NACIONAL - FEVEREIRO
Envio das notas fiscais, dos documentos de caixa , de bancos, impostos e contribuições pagos pela sua
empresa referente o período de 16 à 22/04/2012

23/04

ICMS - INDÚSTRIA - MARÇO
ICMS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - MARÇO
ICMS - ÚLTIMOS SETORES INCLUÍDOS NA SUBST. TRIBUTÁRIA - FEVEREIRO
IPI - INDÚSTRIA - MODALIDADE GERAL - MARÇO

25/04

COFINS - MARÇO
PIS - MARÇO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - JANEIRO - ESTIMATIVA

30/04

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - LUCRO PRESUMIDO - 1° TRIMESTRE/2012
IRPJ - JANEIRO - ESTIMATIVA
IRPJ - LUCRO PRESUMIDO - 1° TRIMESTRE/2012

02/05

Envio das notas fiscais, dos documentos de caixa , de bancos, impostos e contribuições pagos pela sua
empresa referente o período de 23 à 30/04/2012

Mantenha-se conectado com a Visão:
www.visaocont.com.br
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