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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 2013.

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”!
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EMPRESAS PRECISAM SE PREPARAR PARA IMPLANTAR SPED FOLHA
A Escrituração Fiscal Digital (EFD) Social ou Sped Folha, como é mais conhecido, deve começar a ser
implantado em janeiro de 2014, se a Receita Federal mantiver o cronograma prometido. Ainda são poucos os
empresários que estão se preparando para poder cumprir as exigências deste sistema. ''As equipes precisam de
treinamento e as empresas têm de usar este prazo para reverem os procedimentos adotados na rotina do
departamento pessoal, para poder fornecer as informações pedidas pelo Sped Folha.
O Sped Folha vai detalhar as informações da folha de pagamento de todas as empresas, incluindo todos os
pagamentos necessários à Previdência Social e independente do porte ou faturamento, abrangendo também as
informações do Livro de Registro de Empregados. Os dados da Folha Digitalizada e Registro de Empregados
serão armazenados em um cadastro único, e compartilhados por várias entidades do governo: Receita Federal,
Ministério do Trabalho, Previdência Social e Justiça do Trabalho.
Apesar das empresas já estarem familiarizadas com o Sped, toda mudança impõe novas rotinas. Com o Sped
Folha, as empresas vão precisar ser mais ágeis no levantamento e fornecimento de informações que será mensal.
Provavelmente as informações como contratação e rescisão de funcionários, seriam tratados como eventos do
Sped, tal qual a Nota Fiscal Eletrônica. Isso quer dizer que, quando a empresa contratar ou demitir um funcionário,
deverá gerar e transmitir um arquivo XML com assinatura eletrônica para os órgãos responsáveis em tempo real.
Para tanto as empresas vão precisar investir em novos equipamentos e provavelmente na contratação de mais
profissionais, além de consultoria. O custo deste investimento é uma das principais razões pelas quais os
empresários têm adiado o início dos preparativos. ''O Sped Folha vai valer para todos. Para as micros e pequenas
empresas a sua implantação será um peso a mais que vem se somar a todos os custos que vêm sendo impostos nos
últimos anos para facilitar a fiscalização e aumentar a arrecadação''.
Apesar do custo, se o governo cumprir a promessa de que, com o Sped Folha, reduzirá as obrigações acessórias,
o resultado será positivo para as empresas. Com a sua implantação, vários arquivos mensais e anuais, que são
obrigatórios hoje, deixariam de existir. O Manad - manual onde constam todas as informações necessárias para a
geração do arquivo digital a ser apresentado à Secretaria da Receita Previdenciária - e o Sefip - Sistema Empresa
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -, para fins de fiscalização e pagamentos de
benefícios previdenciários, serão os primeiros a serem eliminados. O Sefip para fins de recolhimento do FGTS
permanece, mas o Caged, Rais e a Dirf, entre outros, também estão na lista dos que perdem a funcionalidade com
o Sped Folha.
Uma das possibilidades que o Sped Folha traz é o fim do número do PIS, que passaria a ser acessado através do
próprio número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).
A Receita Federal ainda não definiu quais as informações que serão exigidas, mesmo assim os empresários
precisam começar a se preparar desde já.

“Há duas forças motivadoras básicas: o medo e o amor. Quando estamos com medo,
podemos nos retirar da vida. Quando amamos, estamos abertos a tudo que a vida tem para
oferecer com paixão, emoção e aceitação. Precisamos aprender a nos amar primeiro, em toda
nossa glória e imperfeições. Se não podemos amar a nós mesmos, não podemos abrir
completamente a nossa capacidade de amar os outros ou o nosso potencial para criar.
A evolução e todas as esperanças para um mundo melhor estão no destemor e na visão de um
coração aberto, de pessoas que abraçam a vida.’’
John Lennon
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ESTOQUES 2012!!!
AS EMPRESAS QUE AINDA NÃO ENCAMINHARAM OS
ESTOQUES REFERENTE AO ANO DE 2012, TEM PRAZO
FINAL ATÉ DIA 30/04/2013. ENVIAR PARA:
JOICE@VISAOCONT.COM.BR

CRIMES VIRTUAIS NAS REDES SOCIAIS
A necessidade do ser humano de se interagir fez das redes sociais o maior ponto de encontro de pessoas que tem
algo em comum. Nas redes você pode convidar para fazer parte do seu grupo às pessoas de quem você gosta, e por
meio destas, chegar a outras de quem você havia se distanciado ou mesmo perdido por completo o contato.
No Brasil dos 83,4 milhões de usuários de Internet 90,8% acessam redes sociais entre essas a que mais ganhou
novos usuários nos últimos três meses foi o Facebook com mais de 50 milhões de Brasileiros .Com números tão
expressivos não é de se estranhar que pessoas mal intencionadas escolhessem este palco para prática de diversos
crimes. Entre os crimes virtuais mais praticados nas redes sociais estão:
INSULTOS: Falar mal ou insultar alguém que pode gerar processo com base no Artigo 140 do Código Penal,
que pune “a injúria que ofende a dignidade ou decoro”. [...]
DIVULGAÇÃO DE SEGREDO: Revelar segredos de terceiros na internet, ou de documentos/correspondência
confidencial que possam causar dano, pode levar a processo com base no Artigo 153 do Código Penal. [...]
APOLOGIA DE CRIME: Criar comunidades virtuais (fóruns, blogs, etc) para ensinar como fazer “trambiques”
ou divulgar ações ilícitas realizadas no passado, que estão sendo realizadas no presente ou serão realizadas no
futuro. Artigo 287 do Código Penal.
FALSA IDENTIDADE: Criar um perfil falso pode levar a processo judicial com base no Artigo 307 do Código
Penal. Comentar em chats, e-mails, blogs e outros, de forma negativa sobre raças, religiões, etnias, etc.
Preconceito ou Discriminação. Artigo 20 da Lei 7.716/89.
PEDOFILIA: troca de informações ou imagens envolvendo crianças ou adolescentes. Artigo 247 da Lei
8.069/90.
O que fazer ?
Como proceder em caso de crimes virtuais também é uma dúvida recorrente dos usuários das redes sociais. A
recomendação é que a vítima procure, em primeiro lugar, a Delegacia Especializada em Crimes Eletrônicos da sua
região (localidade onde reside) para registrar o Boletim de Ocorrência, ou, na falta desta, uma outra delegacia
qualquer. Para tanto é importante levar pelo menos o print de tela e o endereço da internet, onde o conteúdo está
publicado. Em seguida, é importante buscar um advogado especializado. É importante que a pessoa que se sentir
prejudicada por algum crime virtual guarde todos os dados que podem ser utilizados como prova contra a ação,
para fazer valer a denúncia.
O bom senso é sinônimo de Internet segura. Lembre-se sempre que uma frase ou um clique podem ser fatais, e
transformá-lo em mais uma vítima dos crimes virtuais.
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Agenda das Principais Obrigações
ABRIL/2013
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 2013

05/04

SALÁRIOS - MARÇO
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 10/04/2013

12/04

ICMS - COMÉRCIO - MARÇO

15/04

GPS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
ISSQN - MARÇO
GPS - MARÇO

19/04

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/2013
IMPOSTO SIMPLES NACIONAL - MARÇO
ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - SIMPLES NACIONAL - FEVEREIRO

22/04

ICMS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - MARÇO
ICMS - INDÚSTRIA - MARÇO
Envio das notas fiscais, dos documentos de caixa , de bancos, impostos e contribuições pagos pela sua
empresa referente o período de 11 a 20/04/2013

23/04

ICMS - ÚLTIMOS SETORES INCLUÍDOS NA SUBST. TRIBUTÁRIA - FEVEREIRO
IPI - INDÚSTRIA - MODALIDADE GERAL - MARÇO

25/04

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

30/04

IRPJ - MARÇO - ESTIMATIVA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - LUCRO PRESUMIDO - 1° TRIMESTRE/2013
IRPJ - LUCRO PRESUMIDO - 1° TRIMESTRE/2013

01/05

Envio das notas fiscais, dos documentos de caixa , de bancos, impostos e contribuições pagos pela sua
empresa referente o período de 21 a 30/04/2013

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