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Prestar serviço para uma empresa ocorre quando um profissional
oferece seus serviços para uma empresa sem que haja vínculo de
emprego. Esta relação pode ser freelancer, que se configura como
trabalho esporádico, ou como autônomo e, neste caso, o
contratado emite o RPA, elaborado por quem o contrata. 

Essas relações trabalhista parecem ser mais simples e práticas,
além de mais vantajosas no momento do contrato, no entanto há
alguns aspectos relevantes que podem onerar quem presta os
serviços se não houver respaldo contábil.
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É muito comum para quem presta serviços não
considerar a importância da regularização da
parte contábil aos órgãos competentes,
aparentemente parece ser uma via que trará
mais lucratividade, já que estará isento de
alguns tributos. No entanto, trabalhar na
informalidade pode impedir o sucesso do seu
negócio, afinal apesar de ser uma prestação de
serviços é seu ganha pão.

Por isso para que se evite problemas maiores,
inclusive o encerramento da sua atividade e, até
mesmo, gerar redução de impostos
desnecessários, entender a importância da
contabilidade para prestadores de serviços é
um caminho que deve ser percorrido.

Pode até parecer um gasto desnecessário, mas
no fim “das contas” a contabilidade é uma
grande aliada no desenvolvimento estratégico
e qualificado do seu negócio.

Regularização da parte contábil
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Saiba qual é o melhor
regime tributário para
seu serviço

acelnet.com.br 4



Você sabe qual é o melhor regime tributário
para seu serviço? Se seu negócio não é
contabilidade, certamente não saberá decidir
sobre isso. Mas saiba que se esta questão não for
bem definida é possível que imensuráveis
prejuízos possam arrasar seu caixa.

Desde a abertura do seu negócio é importante
ter a contabilidade como uma aliada, pois este
serviço acompanhará todas as fases, do
planejamento estratégico aos cortes de
recursos desnecessários. Um exemplo disso é a
definição do regime tributário, que deve estar
adequado ao tipo de negócio e ao faturamento,
para que nenhum imposto seja pago sem
necessidade.

Regime tributário
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Uma assessoria contábil
pode te ajudar na
construção de um plano
de negócios
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Uma assessoria contábil ajudará na construção
de um plano de negócios, o qual reunirá
estratégias que serão seguidas pelo
empreendedor, afim de que ele se desenvolva,
cresça e se mantenha sustentável no mercado. 

A assessoria contábil, além de oferecer suporte
para questões fiscais e tributárias, também
auxilia no controle das contas a pagar e a
receber e dos balanços mensais. E ainda, este
profissional dá suporte em relação à legislação e
com as questões que envolvem a folha de
pagamento, caso você tenha pessoas que
trabalhem com você. 

Assessoria contábil
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Evidentemente que fechar o negócio nunca é o objetivo do
prestador de serviços, mas se isso acontecer, o profissional
contábil deve estar presente neste momento, pois é
importante ter alguém que mostre exatamente como
fazer o “acerto de contas final” com o governo, a divisão
entre sócios (se for o caso), o levantamento de recebíveis, o
inventário e outras questões financeiras e jurídicas. Até
porque não fazer o encerramento correto de uma empresa
pode causar prejuízos que se arrastam por anos, gerando
grandes conflitos e dívidas eternas para o prestador de
serviços.

Assessoria contábil
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Acel Assessoria Empresarial pode ser uma grande aliada no seu
negócio, pois atua no segmento contábil por mais de 42 anos,
conferindo expertise e confiabilidade.
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Se você é um prestador de serviços e entendeu a importância da assessoria
contábil para alavancar seus negócios, procure-nos e teremos imensa
satisfação em ajudá-lo neste segmento. Afinal sua empresa precisa de

cuidados quem nem sempre você saberá decidir. 
Conte conosco!!


