Tabelas, Indicadores e Avisos
Salário Mínimo

Aluguel (indicador Março/2020)
IPC (IEPE)

4,40

Nacional

R$ 1.045,00

INPC (IBGE)

3,92

Regional

R$ 1.237,15*

IPC (FIPE/USP)

3,64

Regional

R$ 1.265,63*

IGP-DI (FGV)

6,40

Regional

R$ 1.294,34*

IGP-M (FGV)

6,82

Regional

R$ 1.346,46*

IPCA (IBGE)

4,01

Regional

R$ 1.567,81*

Média INPC (IBGE) e IGP-DI (FGV)

5,16

Os estabelecimentos que possuem mais de
10 empregados estão obrigados à
marcação de ponto. Poderá ser feita
mecanicamente, pelo uso de relógio ponto,
eletronicamente, por computador ou
manualmente.
Lembrando que de acordo com a Portaria
MTE 2.686/2011, para as empresas que
utiizavam ponto eletrônico, devem se
adequar às novas orientações e aparelho.
Orientamos também às empresas com
menos de 10 funcionários que façam a
marcação de ponto, para uso em eventuais
litígios trabalhistas.

*(Cada faixa atende
categorias específicas)

Válido para imóveis residenciais e não residenciais com período anual.
Os índices desta tabela mostram o acumulado de 12 meses.
Fonte: Jornal do Comércio, 18/03/2020

Fonte: Jornal do Comércio,
18/03/2020

Contribuições ao INSS

Tabela Progressiva IRPF
Base de Cálculo em R$

Cartão Ponto

Parc. a
Deduzir

%

Salário de Contribuição

%

Até R$ 1.045,00

7,50

Isento

-

De R$1.903,99 a R$2.826,65

7,5

R$ 142,80

De R$ 1.045,00 a R$ 2.089,60

9,00

De R$2.826,66 a R$3.751,05

15

R$ 354,80

De R$ 2.089,61 a R$ 3.134,40

12,00

De R$3.751,06 a R$ 4.664,68

22,5

R$ 636,13

De R$ 3.134,41 a R$ 6.101,06

14,00

Acima de R$4.664.68

27,5

R$ 869,36

Até R$ 1.903,98

Fonte: Jornal do Comércio, 18/03/2020

Fonte: Jornal do Comércio, 18/03/2020

Salário Família
Até R$ 1.425,56

R$ 48,62

Acima de R$1.425,57 não tem direito

Nf’s Emitidas por Optantes
pelo Simples
As notas ﬁscais emitidas pelas Empresas
de Pequeno Porte e Microempresas não
deverão conter destaque de ISS e/ou IPI.
Deve constar na nota a seguinte
informação:
I - Documento emitido por ME ou EPP
optante pelo Simples Nacional
II - Não gera direito a crédito ﬁscal de ISS
e/ou IPI.

Fonte: Jornal do Comércio, 18/03/2020

ICMS no Simples Nacional

Obrigações com Vencimento no mês de Abril / 2020
Empresas optantes pelo
Simples Nacional
Venc.

Data
Limite

2

2

Honorários

5º dia útil

6

Salários

7

7

FGTS

7
20

Discriminação

Empresas optantes pelo
Lucro Real ou Lucro Presumido
Venc.

Data
Limite

2

2

Honorários

5º dia útil

6

Salários

7

7

FGTS

7

7

Carne INSS Dom. IRRF Dom.

9

ICMS Substituição Tributária

Discriminação

7

Carne INSS Dom. IRRF Dom.

9

20

Contribuições Retidas na Fonte
(CRF) - 4,65%

12

13

ICMS Próprio - Comércio

12

13

ICMS Próprio - Industrial

20

20

Contribuições Retidas na Fonte
(CRF) - 4,65%

20

20

IRRF - Sobre Aluguel e sobre
Serviços Prestados

20

20

FUNRURAL

20

20

PIS e COFINS - Entidades
Financeiras e Equiparadas

20

20

INSS/DCTF WEB

20

20

ISS - Retido Carazinho

25

24

IPI

25

24

PIS e COFINS

25

27

Parcelamento ICMS

30

30

CSLL e IRPJ Mensal

30

30

CSLL e IRPJ Quotas - Trimestral

30

30

Parc. federais em geral

20

20

FUNRURAL

20

20

INSS/DCTF WEB

20

20

ISS - Retido Carazinho

20

20

Simples Nacional

23

23

ICMS - Diferencial de Alíquotas

25

27

Parcelamento ICMS

30

30

Parc. Simples Nacional

30

30

Parc. federais em geral

Portal Sollução

www.sollucao.net

A empresa vendedora optante pelo Simples
Nacional pode gerar crédito para empresa
compradora não optante, desde que emita
documento ﬁscal com destaque do ICMS,
consignado no campo destinado às
informações complementares ou, em sua
falta, no corpo do documento, a expressão:
"Permite o aproveitamento do crédito de
ICMS no valor de R$...; Correspondente à
alíquota de ..., nos termos do Art. 23 da LC
º 123."

Avisos importantes
Departamento Pessoal
As informações deverão ocorrer nos prazos
abaixo descritos:
- Admissões: 2 dias antes do funcionários
iniciar suas atividades na empresa, munido
dos documentosnecessários e atestado
admissional;
- Reajuste de salário: No dia que ocorrer;
- Alteração de função: No dia que ocorrer,
juntamente com o atestado de alteração de
função;
- Atestado de afastamento: Informar no
portal em 24 horas do afastamento;
- Solicitação de rescisões: No dia que
ocorrer;
- Solicitação de férias: 30 dias antes de
iniciar as férias do funcionário;
- Cartões ponto e listagens extras: Até o dia
02 do mês subsequente.

Clientes da Sollução têm disponível o Portal no
site www.sollucao.net, no qual é possível
acessar diversas informações e solicitar vários
serviços online à Sollução.

Política da Qualidade:

A Sollução, reconhece o Sistema de Gestão da Qualidade como principal ferramenta para o monitoramento dos
processos na produção de informações contábeis úteis, objetivando a melhoria constante, o desenvolvimento dos
colaboradores e consequentemente a satisfação de seus clientes.

Ano IX - Nº 100
Março/2020

Informativo
Departamento Fiscal

Declaração do Imposto de Renda da
Pessoa Física (DIRF/2020)
Prezados:
Iniciamos nosso informativo
deste mês com o espaço
do Departamento Fiscal que
nos traz a matéria informativa
sobre a Declaração de Imposto
de Renda Pessoa Física
(DIRF/2020), com informações
importantes sobre a entrega
da mesma, que pode tem o
prazo de envio das 08h do dia
02/03/2020 até às 23h59min
do dia 30/04/2020.
Já o Departamento Pessoal
nos apresenta informações
importantes sobre o Contrato
de trabalho Verde e Amarelo,
uma nova modalidade de
contrato de trabalho que visa
incentivar a admissão de jovens
com idade entre 18 e 29 anos
que nunca tiveram registro em
CTPS. Também nos mostra as
principais diferenças entre o
Contrato Determinado Comum
e o Contrato Verde e Amarelo.
Para ﬁnalizar uma matéria do
Departamento de Contabilidade
“sua empresa paga juros sobre
capital próprio aos sócios e
aproveita do benefício ﬁscal?”
onde explica-se o que seriam
os juros sobre capital próprio,
como e por que traz benefícios
ﬁscais, como também tira as
dúvidas com relação à descapitalização da empresa ao pagar
os juros.

Clóvis da Rocha

O prazo de envio inicia às 8 horas do dia 2 de março e termina às 23h59min59s (vinte
e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos) horário de Brasília, do
dia 30 de abril de 2020.
Esse ano a Receita exigirá o número do recibo da declaração anterior para os contribuintes titulares e seus dependentes que, no ano-calendário 2019, auferiram rendimentos
sujeitos ao ajuste anual igual ou maior que R$ 200.000,00.
A Receita Federal irá antecipar o pagamento das restituições do Imposto de Renda
da Pessoa Física referentes ao exercício de 2020, ano-calendário de 2019. O primeiro lote de
restituição está programado para o dia 29 de maio, com o último lote previsto para 30 de
setembro. Para efeitos de comparação, no ano passado as restituições iniciaram no dia 17 de
junho e se estendaram até o dia 16 de dezembro.
Outra mudança em relação ao ano passado está no número de lotes de restituição,
que passam a ser cinco em vez de sete. As restituições serão priorizadas pela data de entrega
da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF).a
Algumas categorias de contribuintes têm prioridade
legal no recebimento da restituição: aqueles com 60 anos ou
mais, sendo assegurada prioridade especial aos maiores de
80 anos; os portadores de deﬁciência física ou moléstia grave
e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

A declaração entregue após o dia 30 de abril,
sujeita o contribuinte uma multa pelo atraso.
Entre os contribuintes que estão obrigados a apresentar a
declaração anual referente ao exercício de 2020, ano-calendário 2019, estão aqueles que:
I - receberam rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos)
e, em relação à atividade rural, obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 (cento
e quarenta e dois mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos);
II - receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte,
cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
III - efetuaram doações, inclusive em favor de partidos políticos e candidatos a cargos
eletivos, poderá utilizar, além do Programa Gerador da Declaração (PGD) IRPF2020, o serviço
“Meu Imposto de Renda”.
Também estão obrigadas a apresentar a declaração aquelas pessoas físicas residentes no
Brasil que no ano-calendário de 2019, entre outros:
- Obtiveram, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à
incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de
futuros e assemelhadas;
- Tiveram, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra
nua, de valor total superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);

Diretor
Fonte: Receita Federal
Texto: Cibele Taíse Lima
Coordenador Departamento Fiscal

A Sollução Contabilidade
sempre preocupada com o
meio ambiente, adota
medidas para fortalecer a
natureza, uma delas é a
utilização de papel
reciclável para o
informativo.

CRC/RS006664/O-4
CNPJ: 11.468.382/0001-07
Avenida Flores da Cunha, 2455, Conj. 01
Centro - Carazinho/RS - 99500-000
54 3331.1225
sollucao.net

Atendimento
Segunda a Sexta-Feira
8h às 12h - 13h30min às
18h15min

Departamento Pessoal

Departamento Contabilidade

Sua empresa paga Juros sobre o Capital Próprio aos sócios
e aproveita do benefício ﬁscal?

Contrato de Trabalho Verde e Amarelo
A Medida Provisória n° 905/2019 , publicada em 12.11.2019, criou o Contrato Verde e Amarelo como uma nova modalidade de contrato de trabalho, no intuito de incentivar a admissão de jovens com idade entre 18 e 29 anos, que nunca tiveram
registro em CTPS, viabilizando assim, o primeiro emprego.
Neste caso, para ﬁns de caracterização como primeiro emprego, não serão considerados vínculos de menor aprendiz,
contrato de experiência, trabalho intermitente e trabalho avulso. O trabalhador deve apresentar as informações da Carteira de
Trabalho Digital para comprovar a inexistência de vínculos laborais anteriores, como orienta o artigo 2°, § 4° da Portaria SPREV/ME n° 950/2020.
O trabalhador contratado por outras formas de contratação (menor aprendiz, contrato de experiência, trabalho
intermitente e trabalhador avulso), depois de dispensado não poderá ser recontratado na modalidade de contrato verde e
amarelo pelo prazo de 180 dias.
Além disso, o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo só poderá ser realizado para novos postos de trabalho e terá
como referência a média do total de empregados registrados na folha de pagamento entre
1º de janeiro e 31 de outubro de 2019, limitando-se a 20% do total de empregados da empresa, levando-se em consideração a folha de pagamento do mês corrente de apuração.
Este tipo de contratação, todavia, se aplica para salários de até 1,5 salário mínimo, podendo haver reajuste após 12 meses de contrato. O salário base mensal deste tipo de contrato
será de até um salário mínimo e meio nacional, que hoje seria no valor de R$1.567,50.
O prazo deste contrato é determinado, com prazo máximo de 24 meses, o contrato será
automaticamente transformado em indeterminado quando encerrado o prazo do contrato
verde e amarelo.
Referente a remuneração mensal, ao ﬁnal de cada mês trabalhado o trabalhador irá
receber o valor correspondente ao salário, décimo terceiro salário proporcional e férias
proporcionais acrescidas de 1/3. Também será opção do empregador já recolher mensalmente a multa de 40% do FGTS, para quando eventual rescisão do trabalhador.
Será permitido a realização de extras no limite de 2 horas diárias, conforme determina art.
59 da CLT, com acréscimo de 50% com possibilidade de realizar banco de horas dentro dos moldes legais.
O percentual devido do FGTS será de 2% mensal. Segundo art. 9º da MP, será isenta a parte patronal do INSS sobre a
remuneração deste tipo de contratação (20%, RAT e terceiros);
A partir da publicação do ato do Ministério da Economia, ocorrida em 26.12.2019, por meio da Portaria n° 672/2019,
o empregado que for admitido pelo Contrato Verde e Amarelo e que for posteriormente demitido, terá direito ao seguro desemprego, desde que, também preencha os demais requisitos previstos no artigo 3° da Lei n° 7.998/90, conforme estabelece o
artigo 12 da MP n° 905/2019.
Período de contratação de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022.

Principais diferenças entre os dois contratos:
Contrato Determinado Comum

Contrato Verde e Amarelo

Para a execução de serviços especíﬁcos, que possuem prazo de encerramento, para a
realização de um serviço de natureza transitória, ou ainda, se contrato de experiência.
Não poderá ser utilizada para substituição transitória de pessoal permanente.

Destinado à criação de novos postos de trabalho, para pessoas entre 18 e 29 anos de
idade, para ﬁns de registro do primeiro emprego em CTPS (artigo 1° da MP n°
905/2019). Poderá ser utilizado para qualquer tipo de atividade, transitória ou
permanente, e para substituição transitória de pessoal

Não possui limitação de contratação, ou seja, permitidas quantas forem necessárias,
se justiﬁcada a necessidade de existência do contrato.

Somente será permitida a contratação por Contrato Verde e Amarelo de 20% do total de
empregados, considerando a folha de pagamento do mês corrente ao da apuração

Qualquer trabalhador, com ou sem experiência proﬁssional, poderá ser contratado.

Aplicável apenas para os casos de primeiro emprego, exceto se com vínculo anterior, o
jovem tenha trabalhado como: aprendiz, contrato de experiência, trabalho intermitente
e trabalho avulso

Possibilidade de prorrogação por uma única vez, dentro do limite máximo de 24 meses

Serão permitidas inúmeras prorrogações até o limite de dois anos, porém, se esse
limite não for respeitado, o contrato vigorará automaticamente como contrato por
prazo indeterminado.

A recontratação dentro de 06 meses, a outro contrato por prazo determinado, é
considerada por prazo indeterminado, salvo se a expiração deste dependeu da
execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos.

O empregado, quando dispensado, não poderá ser recontratado pelo mesmo
empregador, na modalidade de Contrato Verde e Amarelo, pelo prazo de 180 dias
contados a partir da dispensa, exceto para a contratualidade como aprendiz,
experiência, trabalho intermitente e trabalho avulso.

O salário será combinado entre empregador e empregado, observado o piso da
categoria, pisos salariais estaduais ou valor garantido em norma coletiva sindical
vigente.

Salário base mensal: Até 1 salário mínimo e meio nacional, permitido o aumento
salarial somente após 12 meses de contratação.
Férias + 1/3 e 13° salário proporcionais: Poderá ser pago mensalmente, ou por período
inferior a um mês, caso acordado entre as partes.

Em caso de rescisão antecipada, multa de 50% dos dias restantes ao contrato. Se o
rompimento se der na data da sua extinção, não há em que se falar nesta indenização
ou do aviso prévio

Aviso prévio: É devido nesta modalidade de contrato de trabalho, embora o contrato
tenha natureza determinada.

FGTS correspondente a 8% da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada
trabalhador.

FGTS correspondente a 2% da remuneração devida

A multa rescisória do FGTS não será devida quando da rescisão por extinção do prazo,
e sim, somente da dispensa antecipada deste empregado

Será permitido, ao início da contratação realizar dois tipos de acordos a escolher:
- Antecipação da Metade da Multa do FGTS: recolhida mensalmente o FGTS rescisório,
pela metade, juntamente com as parcelas mensais.
- Não Antecipação da Multa do FGTS: o valor da multa do FGTS poderá ser pago como
um contrato comum, de forma integral, somente ao ﬁnal do contrato

Fonte: Medida Provisória n° 905/2019, Portaria n° 672/2019 e Portaria 950/2020.
Texto: Giane Lais Lutkemaier
Analista Departamento Pessoal

O que é Juros sobre o Capital Próprio?

O JSCP nada mais é do que a possibilidade (facultativa) da empresa remunerar seus sócios pelos recursos
investidos. Como se o dinheiro do sócio que foi investido na empresa estivesse aplicado em um banco para render
juros. Neste caso, a taxa de juro adotada para o cálculo desse juro deve ser limitada à TJLP do período.

Mas como e por que o JSCP traz benefício ﬁscal (Redução de Tributos)?

Pois bem, imagino que seja do conhecimento de muitos que a maioria das empresas sofre a incidência de
dois tributos (IRPJ e CSLL). Estes, cuja base de cálculo, em muitos casos (empresas tributadas pelo Lucro Real), é o
lucro efetivamente auferido pela companhia.
Tendo isso em mente e considerando que o JSCP representa uma despesa para a empresa que diminui seu
lucro (que é a base de cálculo dos tributos), consequentemente, o valor dos tributos acima citado, como a alíquota
dos dois tributos somam 34%, temos uma economia a essa razão sobre o montante de Juros sobre o Capital Próprio
pago.
Porém, quando a empresa contabiliza o JSCP, esta deve reter o IRRF (Imposto de renda devido pela pessoa
física beneﬁciária que já ﬁca retido na fonte) à alíquota de 15%. Ou seja, isso equivale dizer que a economia líquida
do JSCP é de 19% (34 – 15 = 19) sobre o seu montante.

Mas vou precisar descapitalizar minha empresa para pagar o JSCP?

Aqui vai outra boa notícia. Muitas vezes, empresários evitam o JSCP com o argumento de que assim
estariam descapitalizando a empresa, haja vista que esse valor será pago aos sócios. Mas isso não é verdade
porque os sócios não precisam, necessariamente, retirar esse recurso, podendo utilizá-lo para aumento do seu
capital.
Esse aumento de capital, na prática, traz dois novos efeitos benéﬁcos. Primeiro que aumenta o valor do
patrimônio líquido sobre o qual incidirá o novo Juros sobre o Capital Próprio do ano seguinte. Segundo, aumenta o
valor do investimento do sócio que, em uma eventual venda do negócio, contribuirá para a diminuição do ganho de
capital, que também sofre tributação.

Mas a redução de meu lucro – por conta do JSCP – não é ruim
aos olhos do mercado?

Com certeza qualquer empresário não vê com bons olhos
qualquer redução no resultado que será divulgado ao mercado,
bancos, fornecedores e etc., pois é justamente esse número que
demonstra a “saúde” do seu negócio.
Mais uma vez tenho boas notícias. É que de acordo com as
regras contábeis, o JSCP não representa, em sua essência, uma
despesa ﬁnanceira. E sim um aproveitamento de um benefício ﬁscal.
Portanto, podem ser desconsideradas nas demonstrações contábeis
divulgadas ao mercado.
Em outras palavras, a regra contábil faz todo o sentido. Já que
esses juros não representam uma despesa gerada pelo negócio, ou
seja, essa obrigação não existe efetivamente, mas ocorre simplesmente para satisfazer o aproveitamento de um benefício ﬁscal.

Fonte: Receita Federal
Texto: Carlos Eduardo F. de Borba
Coordenador Departamento de Contabilidade

