INFORMATIVO

NR NR Contábil
EDIÇÃO: 165
DICAS PARA SUA EMPRESA

NOVEMBRO/2007
COMUNICADOS A CLIENTES:
 Neste mês, estaremos apresentando aos clientes
as guias pagas no período de 07/2006 a 06/2007.
 Dia 20 de novembro é FERIADO no Município
de Piracicaba (Aniversário da Morte de Zumbi dos
Palmares).

Agora em São Paulo é assim: até
30% do ICMS recolhido pelo
estabelecimento comercial será
devolvido ao consumidor. Isso vai
reduzir, de fato, a carga tributária
individual dos cidadãos. O Governo
do Estado de São Paulo instituiu a
Lei que cria o Programa de
Estímulo à Cidadania Fiscal e vai
implantar o projeto da Nota Fiscal
Paulista a partir de 1° de outubro
2007. O projeto da Nota Fiscal
Paulista vai devolver dinheiro para
os consumidores. Ele será um
incentivo para que os cidadãos que
adquirem mercadorias exijam do
estabelecimento
comercial
o
documento fiscal. Os consumidores
identificados pelo CPF ou CNPJ no
momento da compra vão receber
créditos e ainda vão se habilitar a
concorrer a prêmios. O objetivo é
incentivar nos cidadãos o hábito de
exigir a nota ou o cupom fiscal.
www.nfp.fazenda.sp.gov.br
Cliente: Veja no verso deste informativo
mais informações sobre este tema, pois
esse programa poderá mexer muito no
seu bolso.

 Dia 08 de dezembro é FERIADO no Município
de Piracicaba. Porém, as empresas do comércio
geralmente trabalham neste dia e compensam
posteriormente.
 No mês de dezembro de 2007, como em todos os
anos, o escritório permanecerá fechado em virtude
de férias coletivas no período de 21/12/2007 a
31/12/2007. Será mantido atendimento emergencial,
utilizando-se secretária eletrônica para contatos.
 Os comprovantes de pagamento: Água, Luz,
Telefone, Guias de Impostos, Rescisão de Contrato,
Recibo de Férias, devem ser enviados ao Escritório
sem falta.
 As Encadernações de livros fiscais referentes ao
exercício anterior serão cobradas no próximo recibo
(Dezembro/2007).
 Cliente: toda venda que efetua através de cartão
de crédito é automaticamente informada à Secretaria
da Fazenda do Estado.
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

