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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA CONTABILIDADE
Relação de documentos que as empresas deverão entregar
mensalmente para o setor da Contabilidade, sem os quais,
os encerramentos de balanços ficarão comprometidos.



Duplicatas pagas, com a devida autenticação ou com o comprovante do débito bancário anexado;



Todas as despesas pagas;



Recebimentos de clientes;



Extratos mensais de desconto de duplicatas, caucionadas, e outras;



Extratos mensais da conta corrente movimento;



Extratos mensais das aplicações financeiras;



Extratos mensais de todos os empréstimos



Extratos mensais de todos os financiamentos;



Extratos mensais de todas as operadoras de cartão de crédito e débito;



Contratos de empréstimos;



Contratos de financiamentos;



Apólices de seguros e seus devidos pagamentos;



Francesinhas de duplicatas simples, caucionadas ou descontadas;



Contratos das importações e das exportações e todas as despesas relativas ao processo;



Notas fiscais de compra e venda de imobilizado, ou D.U.T., para os veículos;



Relação de controle dos cheques emitidos, relacionando o que foi pago com o referido cheque;



Se a empresa vier de outro escritório, precisa providenciar junto ao antigo contador os livros diário,
razão, balanço encerrado e a relação de imobilizado. Os livros precisam estar encadernados e
devidamente assinados e registrados na junta comercial, e os balanços deverão conter a assinatura do
contador responsável.
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FORMAS DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS ESTADUAIS
Além da possibilidade de pagar em dinheiro quando do recolhimento nos caixas, postos bancários e
correspondentes bancários das instituições financeiras credenciadas, o contribuinte também poderá autorizar o
débito em sua conta corrente quando utilizar os serviços de internet banking, caixas eletrônicos e telefone
oferecidos pelos bancos.
O recolhimento de receitas estaduais com a apresentação de cheques ficará a critério e responsabilidade das
instituições financeiras credenciadas.
Excepcionalmente, o BANRISUL está autorizado a receber pagamentos de ICMS e IPVA mediante a
apresentação de cheque do próprio contribuinte e no valor exato do documento de arrecadação. Nesses casos, o
pagamento ficará pendente de processamento até a liquidação do cheque apresentado pelo contribuinte.

GOVERNO REAJUSTA SALÁRIO MÍNIMO PARA R$ 678,00 A PARTIR DE JANEIRO
O valor do salário mínimo será R$ 678,00 a partir do dia 1° de janeiro de 2013. O anúncio foi feito dia 24 de
dezembro de 2012 e o decreto foi publicado no Diário Oficial da União na quarta-feira (26/12). Atualmente, o
salário mínimo é R$ 622,00.
De acordo com a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, que fez o anúncio a pedido da presidente Dilma
Rousseff, o reajuste de cerca de 9% considerou “a variação real do crescimento” e o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC).
“Ela [Dilma] fez questão de que isso ocorresse hoje, na véspera do Natal”, disse a ministra. A proposta da Lei
Orçamentária de 2013 previa o mínimo em R$ 674,96 a partir de janeiro.
Além do reajuste do salário mínimo, o governo anunciou hoje a isenção de imposto de renda sobre a participação
nos lucros e resultados de até R$ 6 mil e escalonamento de alíquotas para benefícios acima desse valor.

PAGAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES VIA INTERNET
Ao realizar pagamentos de impostos e contribuições,
via internet, digitar corretamente todos os dados constantes nas guias que lhes são enviadas pela Visão, de
forma que correspondam exatamente com os campos
visualizados na tela o banco que estão sendo pagas.
O preenchimento incorreto acarretará vários
transtornos, tais como:

 Cobrança pelo órgão emissor;
 Não liberação Certidão Negativa;
 Custo dos serviços para regularização junto as
repartições públicas.

si
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CONTRIBUINTE PODE ABATER DOAÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA 2013
O contribuinte que quiser aproveitar o "espírito natalino" e fazer uma doação ainda poderá abater o valor
do Imposto de renda 2013. Lembramos que a Secretaria da Receita Federal permite o abatimento de doações
no Imposto de Renda, desde que o contribuinte opte pelo modelo completo de declaração.
Cuidado! Nem todas as doações podem ser deduzidas.
Podem ser abatidas somente aquelas em favor das instituições criadas pelos conselhos municipais (crianças e
adolescentes, além de idosos). As entidades têm de ser cadastradas como de Utilidade Pública. Tem outras
doações, como a do audiovisual (cinema nacional).
As regras também impõem limite para o abatimento, de 6% do imposto devido para todas as doações. Mais do
que isso, não pode deduzir.
As doações podem ser abatidas do IR mesmo quando o contribuinte tem imposto a receber (restituições do IR).
Caso o contribuinte tenha imposto a restituir, a doação irá aumentar o valor do imposto a restituir.
Ao fazer a doação, o contribuinte deverá solicitar um comprovante da entidade beneficiária.
Doações
Pelas regras, as pessoas podem optar pela dedução na declaração de Ajuste Anual das doações, em espécie, aos
fundos controlados pelos Conselhos Nacional, Distrital, estaduais e municipais dos Direitos da Criança e do
Adolescente devidamente comprovadas neste ano. Entretanto, neste caso, as deduções são limitadas a 3% do
imposto devido.
Segundo o Estatuto do Idoso, os contribuintes também podem optar pelo abatimento no IR das doações, em
espécie, aos fundos controlados pelos Conselhos Nacional, Distrital, estaduais e municipais do Idoso devidamente
comprovadas, efetuadas no curso do ano-calendário de 2012.
Também podem ser deduzidas doações, ou patrocínios, relativas à lei de Incentivo à Cultura, a título de doações
ou patrocínios, tanto mediante contribuições ao Fundo Nacional de Cultura (FNC) como em apoio direto, desde
que enquadrados nos objetivos do Programa Nacional de Apoio à Cultura, a programas, projetos e ações culturais,
além de doações para o incentivo à atividade audiovisual, ou para incentivo ao desporto (doações ou patrocínios
no apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo Ministério do Esporte).
Recomendações para o IR 2013
Algumas dicas para o contribuinte realizar sua declaração do IR 2013, cujo prazo deverá começar em março e se
estender até o fim de abril, como de costume.
Não deixe para a última hora: organize a papelada mensalmente (crie uma pasta para documentos do IR);
coloque nessa pasta todos os recibos e comprovantes de despesas dedutíveis, contratos de compra e de venda de
imóveis ou de Bens móveis (automóveis, motos, etc.) e outros documentos.
Ressaltamos que o contribuinte deve pedir todos os informes de rendimentos financeiros (bancos) e informes de
rendimentos das fontes pagadoras, além de exigir todos os recibos ou Notas Fiscais de despesas dedutíveis do IR
(hospitais, médicos, clínicas, dentistas, fonoaudiólogo, psicólogo, etc).
Antes de fazer a declaração, o contribuinte deve verificar se foram informadas todas as rendas do titular e dos
dependentes (salários, aposentadoria, pró-labore, aluguéis, renda de previdência privada, bolsa dos dependentes,
pensão alimentícia – se for o caso). Neste e nos últimos anos, a omissão de renda é o principal fator que tem
levado contribuintes para a malha fina do Leão.
Preste atenção no momento do preenchimento da declaração, para não errar na digitação (para evitar malha fina);
procure conferir os dados digitados com bastante atenção, e também deve analisar com calma o documento, pois o
aumento patrimonial não pode ser maior que a renda ou recursos.

A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso,
cante, chore, dance, ria e viva intensamente, antes que a cortina se
feche e a peça termine sem aplausos.
Charles Chaplin
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Agenda das Principais Obrigações
JANEIRO/2013
Dias

Compromissos

02/01

Envio das notas fiscais, documentos de caixa e recibos de autônomos , impostos e contribuições pagos
pela sua empresa para encerramento do mês de dezembro/2012

07/01

SALÁRIOS - DEZEMBRO
GFIP - DEZEMBRO

09/01

ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (Demais produtos) - DEZEMBRO

11/01

Envio das notas fiscais, dos documentos de caixa , de bancos, impostos e contribuições pagos pela sua
empresa referente o período de 01 a 10/01/2013

14/01

ICMS - COMÉRCIO - DEZEMBRO

15/01

GPS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
ISSQN - DEZEMBRO
GPS - DEZEMBRO

18/01

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
janeiro/2013
ICMS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - DEZEMBRO
ICMS - INDÚSTRIA - DEZEMBRO

21/01

IMPOSTO SIMPLES NACIONAL - DEZEMBRO
ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - SIMPLES NACIONAL - NOVEMBRO
Envio das notas fiscais, dos documentos de caixa , de bancos, impostos e contribuições pagos pela sua
empresa referente o período de 11 a 20/01/2013

23/01

ICMS - ÚLTIMOS SETORES INCLUÍDOS NA SUBST. TRIBUTÁRIA - NOVEMBRO
IPI - INDÚSTRIA - MODALIDADE GERAL - DEZEMBRO

25/01

COFINS - DEZEMBRO
PIS - DEZEMBRO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO - ESTIMATIVA

31/01

IRPJ - DEZEMBRO - ESTIMATIVA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - LUCRO PRESUMIDO - 4° TRIMESTRE/2012
IRPJ - LUCRO PRESUMIDO - 4° TRIMESTRE/2012

01/02

Envio das notas fiscais, dos documentos de caixa , de bancos, impostos e contribuições pagos pela sua
empresa referente o período de 21 a 31/01/2013

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