
Encerra-se no dia  o prazo para os contribuintes que 
possuem débitos junto a Prefeitura Municipal de Governador 
Valadares, tais como IPTU, ISSQN e Taxa de Lixo, 

.

Existe ainda a possibilidade de se parcelar os débitos de três a 99 
vezes, mas, neste caso, sem descontos.

Em caso de Dívida Ativa já executada, o contribuinte deve ir à 
Procuradoria Fiscal, que fica no 1º andar da Prefeitura.

As guias podem ser retiradas na Central de Atendimento ao Cidadão 
(CAC), que fica no térreo da Prefeitura, das 7h30 às 17h30 ou via site

 

20/12/2012

para realizarem o 
pagamento À VISTA destas dívidas com a redução de 90%  nos 
juros e multas

https://intranet.valadares.mg.gov.br/guiaonline/

O ano está acabando e você ainda não sabe em qual negócio empreender? 

Centenas de negócios fecham suas portas após 2 anos de firma aberta, 

para que você não esteja entre as estatísticas estude bem todas as 

possibilidades de sucesso, planeje e crie uma boa estratégia.

, seja através da assessoria e do planejamento contábil ou no papel de 
consultores financeiros.

Abaixo destacamos algumas  referente a diversas áreas.  
aquela com a qual você possui maior afinidade e conhecimento. Estude, planeje e invista certo.

 

Nós da  estamos preparados para auxiliá-lo neste 
empreendimento

 ideias de negócio para 2013 Identifique

Tonziro Contabilidade

Surge no mercado as , elas exigem  um capital de no máximo 50 mil reais, 
dependendo do tipo de segmento desejado. Existe hoje no Brasil uma média de 2500 micro 
franqueados, em um total de pelo menos 50 opções de micro franquias

De reforço escolar a serviços gerais, esse tipo de franquia oferece uma vasta opção de negócios.

Uma das franquias que oferece mais lucro é aquela voltada para manutenção de redes e 
computadores. Nessa franquia é possível obter um lucro de 19 mil reais mensais. Seu investimento 
inicial é de 20 mil reais com retorno dentro de 12 meses.

Outra franquia bastante procurada é a franquia que oferece reparo e reformas na área de pintura, 
elétrica e hidráulica. O investimento inicial é 15 mil reais e tem um faturamento mensal de 15 a 30 mil.

 micro franquias

           

Empresa de transporte
Empresa de softwares
Empresa de ensino
Empresa de segurança
Agência de emprego

Até o dia 
todo o trabalhador urbano, rural, avulso e doméstico têm o direito
de receber a 2ª. PARCELA do 13º. SALÁRIO. A  importância já
paga ao empregado a título de 1a. parcela, será deduzida do valor
do 13º salário devido até o dia 20 de dezembro de 2012.

INSS: No pagamento da segunda parcela há incidência do INSS sobre o valor total do 13º salário. 

FGTS: Este incidirá sobre o valor bruto do 13º salário pago em dezembro menos o valor adiantado a 
título de 1a. parcela, que já houve recolhimento do FGTS.

IRRF: No pagamento da segunda parcela do 13º salário há incidência do IRRF sobre o total (soma 
da 1ª parcela + 2ª parcela), com base na tabela progressiva mensal.

O cálculo do imposto será efetuado em separado dos demais rendimentos mediante a utilização da 
tabela progressiva mensal vigente no mês de quitação. A tributação ocorrerá exclusivamente na 
fonte.

TRIBUTAÇÃO 

20 de dezembro de 2012

Conceição A. da Silva
Dep. Pessoal - 3279.8657

Tonziro Contabilidade
Rua Peçanha - 374 - 3o. andar - Centro - CEP.: 35.010-160

Gov. Valadares-MG - Telefax: (33) 3279.8650 - E-mail: contrato@tonziro.com.br
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13o. SALÁRI
2a. Parcela

Parabéns!!!Parabéns!!!Parabéns!!!
A família TONZIRO parabeniza à você 

Alessandra Sabino (Direito) e à você Júlio 
Armando (Adm. Empresas) pela graduação. 

Louvamos à Deus por esta conquista e 
pelas bençãos derramadas em suas vidas e 

de suas famílias!

IDÉIAS DE NEGÓCIO PARA 2013



O contribuinte do ICMS está sujeito ao cumprimento de várias obrigações
acessórias. Considera-se obrigação acessória aquela decorrente da
legislação tributária e que tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos.

Dentre as obrigações acessórias a que o contribuinte do ICMS
está sujeito, destacamos a escrituração do Livro Registro
de Inventário.

O  consiste no levantamento de
estoque existente referente ao último dia do ano, ou seja, 31/12/2012.

 é informação  para a contabilidade confeccionar a 
  e a 

A  por deixar de escriturar ou escriturar em desacordo com a legislação tributária os livros fiscais 
é de 1.000 (mil) Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais – UFEMGS, que corresponde há . 

Lembramos aos clientes usuários de ECF ou que emitem nota fiscal por PED o inventário deverá ser impresso 
através do seu programa . 

Na maioria dos aplicativos fiscais em uso, a opção de impressão do Livro de Inventário será encontrado 
conforme demonstração abaixo e deve ser imprimido em papel A4.

ESTOQUE > ARQUIVO > INVENTÁRIO > AVANÇAR > CUSTO DA ULTIMA COMPRA > INVENTÁRIO 2012 > 
NÚMERO DO LIVRO (Consultar na Tonziro Contabilidade com o Dep.Fiscal)

Caso seu aplicativo não contenha essa opção favor entrar em contato com o suporte técnico do programa.

O deverá ser enviado para a contabilidade até aos cuidados 
de Ana Flávia do Depto. Fiscal.

O arquivo que for digitado (de preferência no Excel) poderá ser enviado para e-mail , caso 
seja do interesse do cliente.

Inventário / Balanço

O Valor do Total do Inventário / Balanço
DECLARAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL Declaração Imposto de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ.

R$ 2.329,10

APLICATIVO FISCAL

INVENTÁRIO/BALANÇO Ano 2012 21/01/2013, 

essencial

penalidade

Modelo do Livro Registro de Inventário:

fiscal@tonziro.com.br

ESTOQUES EXISTENTES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Alessandra Sabino Pimentel
Depto Fiscal

Com a chegada do ano novo, chega também o período de prestação de contas com o Fisco. Entre as 
declarações mais comuns, estão a DIRPF (Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física) e a DIRF 
(Declaração do Imposto Retido da Fonte). Por conta, principalmente, das siglas bem parecidas, é bastante 
comum que o contribuinte se confunda na hora de declarar.

A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF – é uma obrigação tributária acessória devida 
por todas as pessoas jurídicas, independentemente da forma de tributação perante o imposto de renda. As 
empresas do SIMPLES NACIONAL também estão inclusas nesta obrigação. 

O seu principal objetivo é informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil o valor do imposto de renda 
e/ou contribuições retidos na fonte, dos rendimentos pagos ou creditados para seus beneficiários.

Sem as informações da DIRF, o contribuinte que teve imposto retido na fonte pagadora fica impossibilitado 
de preencher e enviar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF). 

A falta de entrega, a entrega fora do prazo, ou de forma incorreta, prejudica a apuração de 
 relacionadas às empresas faltantes, além de causar distorções nos 

cruzamentos internos e nas análises de malha de pessoas físicas e jurídicas (chamados controles 
massivos), causando transtornos aos contribuintes como a possibilidade de cobranças indevidas.

A multa mínima pela falta de entrega e entrega fora do prazo é de: 
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica

inativa e pessoa jurídica optante pelo SIMPLES NACIONAL;
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.

restituição 
para as pessoas físicas

Jocellys Martins
Depto. Contábil

Por isso é muito importante que seja enviado para Contabilidade todo o enviados 
pelas entidades tais como: cartão de crédito, aplicações financeiras, etc.

Lembramos que a DIRF 2013 relativa ao ano-calendário de 2012 deverá ser
apresentada até 28 de fevereiro de 2013.

Informe de Rendimento 

Fique atento!

No boletim anterior vimos o que é backup, agora citamos as formas mais conhecidas.

* Backup através de  como o CD e DVD, tem como ponto 
negativo a facilidade de danos irreparáveis quando expostos a t

Backup através de , por ser um hardware mais seguro tem 
duração maior do que a mídia digital.

* Na atualização constante da tecnologia, o  está nas 
chamadas “ ” que é atualmente a forma mais segura de Backup.
Hoje temos operando desta forma o ICloud (Apple), o

MÍDIAS DIGITAIS

HD EXTERNO

NUVENS

emperaturas 
elevadas e um eventual toque na superfície.

* 

 SkyDrive (Microsoft),
e os ambientes pagos como a Locaweb.com.br.

No próximo Boletim, veja como melhorar os procedimentos de backup.

futuro dos Backup´s

ATENÇÃO - Inventário 2010DEPARTAMENTO CONTÁBIL

OBSERVAÇÕES

DISCRIMINAÇÃO QUANTID. UNID

VALOR

UNITÁRIO TOTAL

A IMPORTÂNCIA DA DIRF NO I. RENDA PF / PJ LIVRO REGISTRO DE INVENTÁRIO

O QUE É BACKUP E COMO FAZÊ-LO (PARTE II)


