VOCÊ PODE SE SURPREENDER
COM O QUE UMA EMPRESA DE
CONTABILIDADE DE EXCELÊNCIA
PODE FAZER POR VOCÊ!
Somos uma empresa de contabilidade consolidada no mercado

CONGONHAS/MG
Rua Monteiro de Castro. 49 - Centro
(31)

3731.1242

há mais 40 anos. Nossa equipe é composta por mais de 35

CONSELHEIRO LAFAIETE MG
Rua Vereador Juca Pena, 65 - 2º Andar - Centro

colaboradores, que atendem a mais de 450 clientes na região.

(31)

Buscamos atender nossos clientes com o diferencial de

contafercontabilidade@contafer.com

assessorar, através da análise e do planejamento tributário,
buscando a redução no pagamento de impostos e assim
aumentando os lucros do negócio.

conhecimento

técnico

e

a

informação

de

forma

que

proporcionem confiabilidade, segurança e tranquilidade aos
seus usuários. Contribuímos para o sucesso dos negócios
de nossos clientes, atuando com excelência na prestação de
serviços contábeis, visando o desenvolvimento da sociedade e
o progresso do país.

NÓS DA CONTÁFER TEMOS A SOLUÇÃO!?

3762.5506

www.contafer.com
@contabilidadecontafer

Oferecemos serviços de contabilidade e assessoria, utilizando

VOCÊ QUER PAGAR MENOS IMPOSTOS?

/contafercontabilidade

CONTABILIDADE ESPECIALIZADA PARA CLÍNICAS

PRO-DOCTOR

QUAIS VANTAGENS TRIBUTÁRIAS
EU TENHO ENTRE UMA EMPRESA
QUANDO COMPARADO COM A
PESSOA FÍSICA?

SERVIÇOS PRESTADOS
PARA CLÍNICA

SERVIÇOS PRESTADOS
PARA PESSOA FÍSICA

ANÁLISE TRIBUTÁRIA

ANÁLISE TRIBUTÁRIA

Realizamos um estudo do enquadramento tributário atual da
pessoa física, verificando se é mais vantajoso recolher impostos
como pessoa física e/ou como pessoa jurídica.

Realizamos um estudo do enquadramento tributário atual
e realizamos a análise dos impostos e contribuições pagas e
verificamos se foram pagos a maior.

QUANTO VOU PAGAR
DE IMPOSTO?

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Na Pessoa Física dependendo do rendimento, deve ser

Com base na Análise Tributária e nos objetivos da pessoa

Com base na Análise Tributária e nos objetivos da empresa
verificamos qual o melhor Regime Tributário e assim recolher
os impostos da maneira mais econômica, atendendo sempre a
legislação vigente.

recolhido Imposto de Renda (IR), a alíquota pode chegar a 27,5%

física verificamos qual a forma mais econômica de recolher os
impostos e ainda assim justificar sua evolução patrimonial.

Quando é aberta uma empresa, você sabe exatamente o
quanto pagará mensalmente de impostos. Na pessoa física é
necessário fazer o cálculo dos seus impostos mediante a Tabela
Progressiva do IRPF e do INSS.

e também recolher o INSS, 20% sobre a renda auferida, limitado
a Tabela do INSS.
Pela empresa, optando pelo Lucro Presumido a alíquota de

IRPF
Análise

estratégica,

elaboração

e

acompanhamento

do

processamento da Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física. Livro Caixa (Carnê Leão) O carnê-leão é o recolhimento
mensal obrigatório do IRPF, a que está sujeito o contribuinte,

RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS

imposto federal será de 11,33% sobre as Notas Fiscais emitidas.

É muito comum após a Análise Tributária observarmos o
pagamento a maior de impostos. Podemos solicitar junto ao
governo a devolução dos valores pagos indevidamente e assim
gerar um ganho financeiro para a empresa, muitas vezes com
valores consideráveis.

Podendo ainda ocorrer o Adicional de IRPJ. E o INSS a recolher

pessoa física, residente no Brasil, que recebe rendimentos
de outra pessoa física ou do exterior. Fazemos a escrituração

pode chegar a 28,80% do valor Folha de Pagamento mensal.
Em relação ao ISS isso é informado por cada município, sendo
normalmente pago um valor fixo multiplicado pelo número de
profissionais médicos.

ESCRITURAÇÃO FISCAL

As empresas da área de saúde podem optar pelo Simples

Além da assessoria tributária, também podemos fazer a
escrituração fiscal das Notas Fiscais, apuração mensal dos
impostos e entregar todas as Declarações Acessórias referentes
a atividade da empresa.

Nacional. As alíquotas são progressivas, iniciam-se em 6% para

FOLHA DE PAGAMENTO

CONTABILIDADE

O IDEAL É FAZER UMA ANÁLISE TRIBUTÁRIA PARA SABER QUAL

Área especializada na gestão dos funcionários da empresa,
fazemos a folha de pagamento, férias, admissões, rescisões
e apuração dos encargos sociais e declarações vinculadas ao
Departamento Pessoal.

Pela legislação atual toda empresa é obrigada a fazer a
Escrituração Contábil, mesmo de forma simplificada.
A escrituração contábil é o registro regular dos atos e fatos
administrativos. Podemos fazer a contabilidade da sua empresa
de forma prática e objetiva.

É O MELHOR REGIME TRIBUTÁRIO. NÓS PODEMOS AJUDAR!

mensal das receitas e despesas do consultório, e apuração do
IRPF para recolhimento.

quem tem 28% do seu faturamento gasto com a Folha de
Pagamento ou iniciam em 15,50% sobre o faturamento.

QUANTO VOU GASTAR?
Inicialmente

você

não

vai

GASTAR

NADA!

Fazemos

RESTITUIÇÃO DE INSS

FOLHA DE PAGAMENTO

um Contrato de Prestação de Serviços, recolhemos os

Realizamos o levantamento dos valores pagos que ultrapasse
o limite do teto de contribuição para a restituição dos valores
retidos a maior junto ao INSS.

Área especializada na gestão dos funcionários da empresa,
fazemos a folha de pagamento, férias, admissões, rescisões
e apuração dos encargos sociais e declarações vinculadas ao
Departamento Pessoal.

dados necessários para a análise tributária, analisamos e
apresentamos um laudo com o parecer técnico. Caso seja
apresentada uma solução de redução de impostos ou de
restituição cobramos um percentual sobre a restituição.

