INFORMATIVO MARÇO / 2017

Está obrigado a declarar o IRPF no ano 2017
Quem em 2016 se enquadra em alguma das
situações abaixo:













Recebeu rendimentos tributáveis (Ex.: salários, pró-labore,
aluguéis,
Aposentadorias, pensão) cuja soma foi superior à R$
28.123,91;
Recebeu rendimento Isento (Ex.: Lucros e herança) superior à
R$ 40.000,00;
Possuir bens (Imóveis, terrenos, veículos) em valor superior à
R$ 300.000,00;
Efetuou venda de imóveis;
Realizou operações em bolsa de valores;
Obteve Receita Bruta de Atividade Rural acima de R$
140.619,55;
Passou, em qualquer mês, à condição de residente no país e
estava nessa situação em 31/12/2016;
Comprovante de Rendimentos de todas as fontes pagadoras
que você possuir, inclusive dos dependentes;
Informe de Rendimentos de todas as contas bancárias
(conta corrente, poupança, aplicações);
Despesas médicas, escolares, plano de saúde, INSS de
domésticas. Pago em 2016; Contribuição para Previdência
Privada em 2016;
Comprou ou vendeu algum bem em 2016? Enviar
documentos que comprovem a compra ou a venda.
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VOCÊ SE ENQUADRA
NA SITUAÇÃO
ACIMA?
Encaminhe a
Contabilidade até o dia
20/03/2017 os
seguintes documentos
referente a 2016, para
providenciarmos sua
declaração de IRPF:

Soares & Cruz Contabilidade com Responsabilidade

Receita Federal altera regras de
informações de dependentes da DIRPF
Os contribuintes que desejarem incluir seus dependentes que
possuem 12 anos ou mais na declaração do Imposto de Renda de 2017
deverão registrá-los no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).
Até então, a obrigatoriedade valia somente para dependentes
com 14 anos ou mais.

Renovação do Alvará 2017
O Alvará de Localização e Funcionamento é um documento
concedido pela Prefeitura, que autoriza o funcionamento de uma
empresa.
A guia é enviada pela prefeitura através dos correios. Favor ficar
atento a data de vencimento.
Gentileza encaminhar a Contabilidade a guia paga com o
comprovante de pagamento, para providenciarmos o Alvará de
Licença e Funcionamento do ano de 2017. Outros documentos
adicionais poderão ser exigidos a critério de cada município.

Contribuição Sindical dos Empregados
O desconto da contribuição sindical dos empregados corresponde
a um dia normal de trabalho.
E é calculado sobre a remuneração mensal do funcionário e
descontado no mês de março de cada ano.
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Como manter o Controle
Financeiro na Crise?
Realize vendas á vista de equipamentos
que não estão sendo utilizados, para
entrar com novos recursos no caixa.

Reduza os estoques de
materiais
ou
de
mercadorias
(estoques excedentes);

Aumente os prazos
para
pagamentos
aos fornecedores;

- Reduza os prazos de
recebimentos de vendas,
mediante o aumento de
vendas á vista.
- Efetue melhoria no
crediário para reduzir os
valores em atrasos com as
vendas á prazo;

Sejam Bem Vindos Nossos Novos
Clientes
J.Hermenegildo Batista
Raquel Loures Alvim Machado
Simone Loures Alvim Machado Taiss
Posto ZN Combustíveis e
Lubrificantes LTDA
Sânzio José de Andrade – ME
José Geraldo da Cruz
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