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13º salário
Separamos algumas questões comuns para tirar
suas dúvidas:
Até quando a empresa deve pagar o 13º?
A 1ª parcela do 13º salário deve ser paga entre
fevereiro e o último dia útil do mês de novembro,
o
que
geralmente
acontece.
Já a 2ª parcela deve ser paga, até o dia 20 de
dezembro.
Como
se
calcula
o
13º?
Divida a remuneração por 12 e multiplique pelo
número de meses que trabalhou. Exemplo: Uma
remuneração de R$ 1.000. Vamos imaginar que
o funcionário trabalhou 11 meses: Então, pegue
R$ 1.000 divida por 12 (meses do ano), teremos
R$ 83,33. Multiplicando este valor por 11 (meses
trabalhados) o seu 13º será de R$ 916,67. Se
trabalhou 1 mês: R$ 1.000 dividido por 12 = R$
83,33, multiplicando por 1 mês = R$ 83,33.
E o INSS e FGTS, quando eu pago?
FGTS – será pago juntamente com a
contribuição do mês em que foi pago. Por
exemplo: para adiantamento de 13º salário pago
em novembro, o FGTS é recolhido até o dia 07
de dezembro, juntamente com da folha de
pagamento. Para a segunda parcela, paga em
dezembro, o FGTS também é recolhido
juntamente com a folha de pagamento, na
SEFIP
de
janeiro
do
ano
seguinte.
INSS – é recolhido em uma guia distinta no
pagamento da segunda parcela no dia 20 de
dezembro.

Quais documentos precisam
ser enviados ao escritório?
Todos os documentos a serem enviados, tiveram ou
terão impacto financeiro/patrimonial na empresa.
aMovimento
Trabalhista:
todos os
documentos que tenham como base a relação de
trabalho, assalariado ou não na empresa:
* Guias de Impostos ou Contribuições: INSS,
FGTS, Contribuição Sindical, outras Contribuições
Sindicais;
* Recibos de pagamento: Salários, Pró-Labore,
Férias, Vale Transporte (compra e entrega) e
Atestados
Médicos
de
Funcionários
* Movimentos e recibos de autônomos
b- Movimento Fiscal: Esse é um dos mais
importantes, pois existem impostos que são pagos
logo
nos
primeiros
dias
do
mês.
* Todas as notas fiscais: De entrada e saída, de
serviços prestados e tomados, conhecimen-tos de
transporte
e
compra
de
bens.
* Notas Fiscais de concessionárias como de
Telefonia
e
de
Energia
Elétrica.
* Comprovantes de pagamentos dos impostos:
como a DAS, DARF, GNRE, etc.
c- Movimento Contábil: No movimento contábil
temos todos os outros documentos financeiros.
* Extratos: Bancários, de Aplicações, Cartões,
Empréstimos
e
Desconto
de
Duplicatas;
* Recibos e Contratos: de Locação, despesas
diversas
e
contratos
a
pagar;
* Comprovantes diversos: de despesas e de
receitas, relatórios de clientes e fornecedores;
* Arquivos eletrônicos: como extratos em ofx e
controle de caixa.

2019
Ano novo é tempo de renovar a esperança, de
deixar para trás aquilo que já ficou para trás – os
erros e o que não foi alcançado –, e de acreditar que
tudo pode ser novo e melhor. Não se trata apenas
de pensar positivo e acreditar que tudo acontecerá
de forma mágica, em vez disso, tal atitude significa
redirecionar as motivações e assimilar os
aprendizados para a construção de novas e eficazes
experiências.

Está lançada a campanha de doação do
imposto de renda das pessoas físicas às
entidades que cuidam das crianças e
adolescentes: elas são de até 6% do imposto
devido podendo ser feitas até 29 de dezembro
e abatidas do seu imposto de renda caso faça
pelo modo completo.
Para facilitar este ano a doação pode ser feita
totalmente
on-line
pelo
site
www..doeseuimposto.com.br
O sistema antigo também continua valendo,
mas a praticidade desse novo sistema é uma
queda de barreiras enorme: por enquanto tem
um quadro de perguntas e respostas e um
formulário para a doação, mas na medida do
possível será melhorado. A ideia é viabilizar o
parcelamento das doações, criar um selo para
homenagear os doadores, botar testemunhos
de pessoas que doaram e prestar contas dos
valores arrecadados.

O homem é um ser de motivação, que encontra
nesta o seu combustível de vida. E por motivação
entendemos motivo pelo qual enfrento a vida, o que
me anima e impele em cada dia, o que inspira e
conduz minhas atitudes.
No início deste novo ano se faz, verdadeiramente,
necessário essa atitude de reinventar as motivações
à luz de bons princípios e propósitos para que,
assim, a esperança se renove e a vida exale o seu
perfume em nossos dias, escolhas e sonhos.
Preenchamo-nos
de
belas
e
consistentes
motivações e contemplemos com ousadia e
esperança as densas e profundas vitórias que este
ano nos prepara!

Apesar de tudo isso, a chave do sucesso é o
engajamento!
Façamos parte desta causa para garantir que o
máximo possível dos cerca de R$ 600.000,00
que podemos arrecadar em Nova Prata
realmente fiquem aqui, nas entidades que
conhecemos e confiamos, ajudando nossos
amigos, vizinhos e familiares.
Não deixemos escorrer pelos dedos esse valor
que vai a Brasilia e não sabemos se volta.
Fale com seus amigos, familiares e colegas de
trabalho para que doem: a quantia que
quiserem
e
puderem,
mas
doem!
https://www..doeseuimposto.com.br

A
equipe
do
Cepebel
Escritório
Contábil deseja a
você e toda sua
família um final de ano iluminado e um
2019 repleto com tudo o que há de
melhor. Boas Festas, Feliz Ano Novo

