IMPORTANTE

Livro Caixa
* Seus registros financeiros em dia, ajuda o seu
controle diário e oferece suporte para as suas
estratégias!

Livro Caixa

O Livro-caixa é uma importante ferramenta que o
dentista, pessoa física, tem a seu favor!
A sua maior força é poder utilizar as despesas para
reduzir o seu imposto!
Com os registros em dia, podemos controlar tudo
que você recebe e paga, para te ajudar a entender o
comportamento financeiro da sua clínica.
Para tudo funcionar, os recebimentos dos pacientes e
despesas pagas, devem ser diariamente lançadas no
seu sistema. Além de te auxiliar nas estratégias da
clínica, cumprimos com a legislação que obriga efetuar
os lançamentos diários e a apuração mensal.
Com esses dados, nós da Constanzo Contabilidade,
conseguimos desenvolver o seu planejamento tributário
anual com clareza, e também minimizar riscos.
Isso muda tudo! Dá uma visão 360º e nos deixa mais
preparados para aplicar melhorias.
Para você aproveitar essa grande estratégia achamos
importante:
1. Conhecer um pouco mais sobre o livro caixa;
2. Entender os processos da Constanzo;
4. Procedimentos do Livro Caixa
3. Prazos, dicas e cuidados.

Conte com a Constanzo, hoje e sempre!!!
Acesse:www.constanzo.com.br
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Conhecendo um pouco mais sobre o

Livro Caixa
Objetivo
Como principal meta, o livro caixa é usado como um ótimo recurso para o
dentista, pessoa física, reduzir impostos através dos abatimentos da suas
despesas profissionais.

Como funciona?
Assim como no IRPF da pessoa física, é possível pagar menos impostos
lançando os pagamentos das chamadas despesas pessoais como gastos com
filhos, médicos etc.
No Livro caixa também é possível pagar menos imposto lançando as despesas
profissionais como aluguel, dental, protético, dentistas terceiros, taxas etc.

Obrigatoriedades e cuidados
É obrigatório o preenchimento mensal. Os movimentos financeiros devem
ser lançados no sistema da receita federal, chamado carnê Leão, para
gerar o recolhimento do imposto que deverá ser pago até o último dia útil
do próximo mês dos valores recebidos.
É fundamental registrar todos os recebimentos em

cartão, boleto

transferência, cheque e dinheiro!
No caso dos pagamentos é importante arquivar todos comprovantes em um
local seguro para facilitar a identificação e comprovação, se necessário..
É terminantemente proibido atuar no mesmo local e/ou misturar contas de
pessoa jurídica com a de pessoa física.

Constanzo.com.br
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Conhecendo um pouco

A Constanzo é conhecida pelo seu propósito de entender seus clientes e focar em
soluções que fortaleçam e melhorem o controle e a segurança tributária da sua
clínica.
Nova Área chamada Livro Caixa
Para nos adaptar a essa mudança, criamos uma estrutura autônoma de livro caixa,
reforçamos o nosso time e continuamente melhoramos os nossos processos.
Nada será suficiente sem a sua ajuda!
Imaginem! A Constanzo é como toda empresa de serviço. Muito parecida com a
sua clínica, por exemplo, vendomos tempocom eficiência.
Temos uma equipe e dividimos o nosso tempo com diversos clientes, assim
conseguimos manter a nossa estrutura mais acessível.
Nossos processos são eficientes e conta com uma dedicação personalizado
para cada cliente.
[Reflexão Pessoal] Imaginem se todos os seus pacientes chegassem ao mesmo
tempo para serem atendidos? Ou ainda se alguns pacientes solicitassem para
rever o tratamento a cada 3 dias? Obviamente não seria possível prestar um
ótimo trabalho ou manter o mesmo custo da operação!
O mesmo acontece conosco! Mas fique tranquilo, a Constanzo está em
constante mudança e te apoiaremos sempre! Apenas queremos combinar
algumas datas para as entregas das informações. São esses pequenos
ajustes que nos fazem oferecer o melhor, por um valor justo!!!!
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Novos

Protocolos do Livro Caixa
Começamos com uma observação importante;
Identificamos dois pontos em comum nas grandes clínicas de destaque, são eles:
1. Controle diário das contas;
2. Processos claros e integrados com a contabilidade.

Agora precisaremos da sua ajuda para tudo funcionar, vamos lá: Mensal:
Precisamos que você disponibilize os recibos emitidos e as despesas pagas
no seu CPF até o dia 05 do mês seguinte.
Revisão das informações lançadas:
Mensal: Até 15 dias após a Constanzo disponibilizar o lançamento do Livro Caixa
Fique tranquilo a nossa revisão acontecerá em mais dois momentos:
Revisão de Agosto | Revisaremos de Janeiro a Julho
Revisão de Janeiro | Revisaremos de Julho a Dezembro (Preparação do IRPF)
* Seguindo essa nova estrutura, conseguiremos reduzir o risco, para quase zero,
da sua clínica cair em um cruzamento de malha fina.

Fluxo do Livro caixa e suas revisões
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Datas de pagamentos e dicas

Importantes
Mensal: Precisamos que você disponibilize os recibos emitidos e as despesas
pagas no seu CPF até o dia 05 do mês seguinte.
15º dia útil:
Vencimento da sua guia INSS PF.
É obrigatório recolhimento da previdência social. O Não recolhimento pode gerar multas

Último dia útil de cada mês:
Vencimento do Imposto DARF | (Receita – Despesas dedutíveis = Base para imposto)

Informações que deixa tudo mais fácil
INSS
Caso ocorra recebimento pela sua pessoa física, existe a necessidade de
recolher (pagar) INSS pela pessoa física também. Caso você pague o INSS por
alguma outra forma (empresa por exemplo) será computado normalmente.
Auxilio maternidade entre outros auxílios
Caso você esteja pleiteando auxílio maternidade e/ou auxílio doença, é de suma
importância conversar antes conosco!
Antes do auxílio Maternidade: Será necessário 12 recolhimentos antecipados ao
nascimento do bebê para ter direito ao benefício;
Recebendo o Auxílio: Nesse período não poderá ser emitido nenhum recibo e
não deverá ser pago o seu INSS. Caso tenha uma emissão de recibo você
perderá o benefício
IMPORTANTE
Uma Pessoa física não pode participar de uma empresas e dividir o mesmo
espaço!
Esse entendimento da Receita é jurisprudencial, conforme a Solução de Consulta
nº 429 – Cosit. Não há possibilidade de misturar PJ e PF no mesmo endereço!
Constanzo.com.br
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Se aquecendo para enviar o seu 

Imposto de renda de PF
Revisão final antes dos lançamentos no seu IRPF

Até 10/02/2021 você pode revisar tranquilamente o seu livro caixa do ano
passado. (Todas as receitas e despesas lançadas e encaminhadas para
Constanzo).

O envio Mensal das informações ajudará na produção do seu IRPF
Precisamos que você disponibilize os recibos emitidos e as despesas
pagas no seu CPF até o dia 05 do mês seguinte.
Próximas datas para você se programar:

01/03 a 05/04/2021
Abriremos a oportunidade dos clientes revisitarem os lançamentos, para
enviar recibos solicitados de forma retroativa.

05/04/2021
Encerra o prazo para o envio de recibos retroativos. Finalizaremos o seu IRPF.

Entre os dia 01 a 15 de maio de 2021
Reabriremos uma nova oportunidade para incluir novos recibos retroativos.
Nota Importante: para inclusão de novos recibos em maio (fora do prazo da
declaração do IRPF) não será cobrado multa por atraso ou retificação. Mas
se houver um valor a pagar maior que o apurado inicialmente, será devido
multa e juros a ser incluída na DARF da receita federal.
Por conta da nossa "linha de produção" cobraremos retificações apenas se
houver três ou mais retificações.
É enorme o risco da sua declaração cair na malha fina na receita federal por
conta de muitas retificações. Tente retificar o menos possível!
Constanzo.com.br
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Porque melhorar os processos e fazer o controle mensal

Mensalmente
Mudanças são importantes ******

A Partir de 2021 o livro caixa é "on

line"

* Não será aceito recibo sem CPF ou com CPF inválido;
* Envio fora do prazo terá multa; Não poderá parcelar DARF;
* Segue a nova estrutura.

IMPORTANTE
É importante desenvolver o costume de fazer os lançamentos diariamente.
Ao fechar um tratamento odontológico, registe no sistema a emissão do Recibo ao
paciente e depois em Contas a Receber.
* Caso altere|Retifique qualquer lançamento no sistema é de suma importância que
seja comunicado por e-mail para que seja atualizado o Livro Caixa.
Recebimento: O Cadastro correto do paciente é de suma importância porque
vincula o Nome Completo e o CPF no livro caixa. Esse vínculo servirá de
cruzamento de informações a ser utilizado pela Receita Federal!
Contas a Pagar: Todas as contas que chegarem na clínica precisam ser
conferidas o CNPJ e o CPF do fornecedor | dentista e por fim, registradas
corretamente no seu sistema financeiro.
A partir dos registros lançados no seu sistema financeiro, a Constanzo
escriturará o seu livro-caixa na Receita, por um app Carnê-leão. Todas as
apurações são resultado desse lançamento!
Qualquer omissão pode gerar grandes multas. Tudo deve ser lançado.
Constanzo.com.br
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Outro fato do porque melhor o controle financeiro se chama 

PIX
O que é o PIX do Banco central ?
O PIX é um sistema brasileiro de transferências monetárias eletrônicas instantâneas.
Gerido pelo Banco Central, ele visa ampliar o controle sobre as transações financeiras.

O que muda?
Com um maior controle em tempo real sobre as movimentações financeiras, teremos
que ajustar as movimentações mensais e revisá-las para deixá-la coerente com a
Movimentação (Recibos e Despesas), principalmente do nosso livro caixa.
Obrigatoriedade
Todos os bancos serão obrigados aderir ao PIX. O usuário poderá fazer o seu
cadastro na instituição financeiras na qual possui conta.

Como funcionará o PIX
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Juntos
conseguiremos
Estamos trabalhando de forma
incansável para que tudo fique
correto e para que possamos
juntos colaborar para a sua
clínica continuar forte e
saudável.
Caso precise de ajuda, a
Constanzo está à disposição!
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