INFORMATIVO

NR NR Contábil
EDIÇÃO: 155

JANEIRO/2007
LEIA COM ATENÇÃO!
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

1. DIRF relativa a 2006
As empresas que receberam com cartão de débito ou
crédito em 2006 (Visa, Mastercard etc.) estão
obrigadas a apresentar DIRF. Quem se enquadrar
nesta situação deverá apresentar ao escritório, COM A
MÁXIMA URGÊNCIA, os comprovantes dos valores
recebidos em 2006 que são enviados via correio pelas
empresas de cartão de crédito ou débito. Se ainda não
recebeu os comprovantes, entre em contato com a(s)
empresa(s) de cartão com a(s) qual(is) trabalha. O
prazo para entrega da DIRF encerra-se inicio de
Fevereiro/2007, estando sujeitos a multa os casos de
atraso na entrega.
2. Alvará para Funcionamento-Horário E special
Estão obrigadas a solicitar Alvará para Funcionamento
em Horário Especial as empresas que mantêm o
seguinte horário de funcionamento:
* Segunda a sábado antes das 08:00hs
* Segunda a sexta após às 18:00 hs
* Sábados após às 12:00 hs
* Domingos e feriados (qualquer horário)
Em alguns casos, deverá ser recolhida uma taxa anual
para a Prefeitura as Empresas que funcionam de:
* Segunda a sexta: entre 22:00 e 6:00hs
* Sábado: após 18:00hs
* Domingos e feriados
A empresa que estiver obrigada a solicitar Alvará de
Funcionamento em Horário Especial deverá pedir o
documento ao escritório IMEDIATAMENTE, pois
estará sujeita a multa.

Protocolo de entrega do Informativo

 3. Contribuição Sindical Patronal 2007: Todas
as Empresas, por força de lei, estão obrigadas a
recolher até 31/01/2007. No entanto, para as
Empresas optantes pelo Simples Federal, a legislação é
conflitiva: existe uma instrução normativa que
desobriga tal recolhimento. Os sindicatos estão
recorrendo deste ato legal. Se, porventura obtiverem
sucesso, essas empresas deverão recolher com
acréscimos. Sendo assim, o Escritório emitirá e
enviará as guias para empresas optantes pelo Simples e
estas deverão decidir pelo recolhimento ou não.
 Em janeiro, as Empresas Prestadoras de Serviços
receberão carnês ou guias de recolhimento do ISSQN
exercício de 2007. Favor nos enviá-los com urgência.
CLIENTE, CONTE COM O ESCRITÓRIO.
SEMPRE!
 (19) 3425-1488
Site: www.nrecontabil.com.br
E-mail: nr.contabil@terra.com.br
HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO ESCRITÓRIO:

DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA
DAS 08:00 ÀS 11:30 E DAS 13:00 ÀS 17:30 Hs

Serviço com qualidade
é o nosso Objetivo

Recebi o Informativo em ____/_____/_____

Nome:_____________________________________
Edição 155, janeiro/07, no qual
constam informações sobre a DIRF relativa
a 2006, Alvará para Funcionamento
Horário Especial e Contribuição Sindical.

Empresa:___________________________________
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