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A IMPORTÂNCIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS NA 
CONTABILIDADE DAS EMPRESAS 

 
A Movimentação Bancária das empresas demonstram para a Receita Federal ou Estadual toda 

sua movimentação financeira (entrada e saída de recursos) do mês e ano. Assim, observe que: 

 

- Uma empresa não pode ter uma receita mensal de R$ 10.000,00 e demonstrar em seus 

extratos bancários depósitos no período superiores a este valor; exceto se justificado 

documental e legalmente a origem do excesso, tais como: empréstimos bancários e 

aporte de capital pelos sócios. 

 

- Deve ser observado o Princípio Contábil da Entidade, onde diz que tem de haver plena 

distinção entre Pessoa Física e Jurídica, ou seja, o patrimônio ou movimentação 

financeira da empresa JAMAIS devem se misturar com o patrimônio ou 

movimentação financeira de seus sócios ou de outras empresas (grupo empresarial). 

 

Desta forma, para estar sempre preparado e evitar problemas futuros, é de suma importância 

seguir os passos citados a seguir: 

 

a) As empresas, inclusive as ME e EPP, devem manter a sua conta bancária exclusivamente 

com os movimentos da Pessoa Jurídica, sem misturar, seja qual for o motivo, com o 

movimento particular dos sócios. 

b) Todos os cheques devem estar relacionados ao comprovante da obrigação paga. 

c) Os valores depositados devem estar relacionados aos valores de venda à vista, duplicatas 

de clientes e outros valores recebidos. 

“Depósitos sem a devida comprovação da receita (emissão de NF, Duplicatas, 

etc.) são considerados pela legislação, como receita omitida, sujeitando-se as 

severas penalidades para a empresa e para os sócios.” (informação fiscal) 
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e) Os Avisos Bancários referentes às cobranças e/ou descontos, deverão ser anexadas às 

respectivas cópias dos documentos pagos pelos clientes. 

f) Os Extratos Bancários de todas as contas mantidas pela empresa são INDISPENSÁVEIS 

para a Contabilidade, para a devida contabilização e conciliação das operações. 

g) Após o encerramento do mês, todos os documentos referente a movimentação bancária 

deverão ser ordenados por data e juntados ao EXTRATO DA RESPECTIVA CONTA 

CORRENTE, e assim, EM ABSOLUTA ORDEM, enviados à CONTABILIDADE até o 

dia 05 do mês seguinte. 

h) A ausência do extrato de conta corrente implica na paralisação dos serviços contábeis até 

sua chegada. 

i) Igualmente são indispensáveis à contabilidade os avisos e extratos mensais das aplicações 

financeiras, qualquer que seja o seu tipo. 

 


