Tabelas, Indicadores e Avisos
Salário Mínimo

Aluguel (indicador Setembro/2020)
IPC (IEPE)

3,92

Nacional

R$ 1.045,00

INPC (IBGE)

2,94

Regional

R$ 1.237,15*

IPC (FIPE/USP)

3,19

Regional

R$ 1.265,63*

IGP-DI (FGV)

15,23

Regional

R$ 1.294,34*

IGP-M (FGV)

13,02

Regional

R$ 1.346,46*

IPCA (IBGE)

2,44

Regional

R$ 1.567,81*

Média INPC (IBGE) e IGP-DI (FGV)

9,09

Fonte: Jornal do Comércio,
23/09/2020

Contribuições ao INSS

Tabela Progressiva IRPF
Parc. a
Deduzir

%

Salário de Contribuição

%

Até R$ 1.045,00

7,50

R$ 142,80

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

9,00

15

R$ 354,80

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

12,00

22,5

R$ 636,13

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

14,00

Isento

-

7,5

De R$2.826,66 a R$3.751,05
De R$3.751,06 a R$ 4.664,68
Acima de R$4.664.68

27,5

R$ 869,36

Até R$ 1.903,98

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, 23/09/2020

Base de Cálculo em R$

Cartão Ponto

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

Fonte: Jornal do Comércio, 23/09/2020

Fonte: Jornal do Comércio, 23/09/2020

Salário Família
Até R$ 1.425,56

R$ 48,62

Acima de R$1.425,57 não tem direito

Empresas optantes pelo
Simples Nacional

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.

ICMS no Simples Nacional

Venc.

Data
Limite

2

2

Discriminação
Honorários

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.

Discriminação

5º dia útil

4

Salários

4

7

FGTS

4

7

Carne INSS Dom. IRRF Dom.

9

9

ICMS Substituição Tributária

19

19

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

18

PIS e COFINS - Entidades
Financeiras e Equiparadas

20

20

INSS/DCTF WEB

20

21

ISS - Retido Carazinho

25

23

IPI

25

23

PIS e COFINS

25

26

Parcelamento ICMS

31

30

CSLL e IRPJ Mensal

31

30

CSLL e IRPJ Quotas - Trimestral

31

30

Parc. federais em geral

18

20

FUNRURAL

18

20

INSS/DCTF WEB

20

20

ISS - Retido Carazinho

20

20

Simples Nacional

23

23

ICMS - Diferencial de Alíquotas

25

26

Parcelamento ICMS

31

30

Parc. Simples Nacional

31

30

Parc. federais em geral

Portal Sollução

www.sollucao.net

Informativo
Departamento Fiscal

Sancionado projeto de lei que altera cobrança do ISS
Prezados:

Sem vetos, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que muda a cobrança do ISS
pelos municípios.

Nf’s Emitidas por Optantes
pelo Simples

Fonte: Jornal do Comércio, 23/09/2020

Obrigações com Vencimento no mês de Outubro / 2020

Ano IX - Nº 106
Outubro/2020

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.

Iniciamos nosso informativo
deste mês com o espaço do
Departamento Fiscal que informa que foi sancionado o projeto de lei que alterou a cobrança
do Imposto Sobre Serviços
(ISS) pelos municípios.
Já o Departamento Contabilidade, traz um artigo esclarecedor referente à regularização
dos criptoativos no Brasil.
Para ﬁnalizar, o Departamento
Pessoal discorre sobre o
impacto da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018)
nas relações trabalhistas. A lei
surgiu com a ﬁnalidade de
proteger as liberdades e direitos fundamentais, trazer segurança jurídica aos atores envolvidos no mundo da coleta,
armazenamento e uso de
dados , e para estabelecer
regras de proteção de dados e
critérios no tratamento desses
dados pessoais.

Na quarta-feira (23), o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que altera a atual
cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) pelos municípios, sem imposição de vetos.
A medida, que vai entrar em vigor a partir de 2021, transfere a competência de cobrança do
imposto para o município onde o serviço é prestado ao usuário ﬁnal. Atualmente, ela é
realizada pela cidade onde está a sede do fornecedor.
A mudança visa tentar desconcentrar a arrecadação dos grandes municípios, onde estão
instaladas a maioria das empresas, favorecendo os de menor porte.
A transferência será realizada em serviços como planos de saúde, médicos-veterinários,
arrendamentos mercantis, administrações de fundos e pagamentos em cartões de crédito e
débito.
O ISS é um imposto cobrado das empresas prestadoras de serviços e sua alíquota varia
conforme a unidade federativa em questão. Ele será declarado por meio de um sistema
eletrônico uniﬁcado para todo o país, que deverá ser desenvolvido pelos contribuintes.

Clóvis da Rocha

Diretor

Fonte: https://www.contabeis.com.br/noticias/44641/sancionado-projeto-de-lei-que-altera-cobranca-do-iss/
Texto: Dione Tafarel Kunrath
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.
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CNPJ: 11.468.382/0001-07
Avenida Flores da Cunha, 2455, Conj. 01
Centro - Carazinho/RS - 99500-000
54 3331.1225
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Atendimento
Segunda a Sexta-Feira
8h às 12h - 13h30min às
18h15min

Departamento Contabilidade

Departamento Pessoal

Criptoativos Regulamentados no Brasil

O impacto da Lei Geral de Proteção de Dados nas relações de trabalho

O que é um criptoativo?

A LGPD, Lei 13.709/2018, foi criada para prever e regulamentar questões relacionadas ao tratamento de dados pessoais nos meios
digitais, inclusive por pessoas físicas ou jurídicas, privadas ou públicas. A sua aplicação se dá em todos os setores da economia e
do Direito, sendo aplicável sempre que houver algum tipo de coleta de dados de terceiros, como ocorre, por exemplo, nas relações
trabalhistas e consumeristas.
A LGPD surge com a ﬁnalidade de proteger as liberdades e direitos fundamentais, trazer segurança jurídica aos atores envolvidos no
mundo da coleta, armazenamento e uso de dados , e para estabelecer regras de proteção de dados e critérios no tratamento desses
dados pessoais.

Os criptoativos são ativos virtuais protegidos por criptograﬁa, são instrumentos intangíveis de crédito que funcionam como moedas
virtuais, utilizados para a realização de pagamentos em transações comerciais, assim como o real, dólar, euro ou outra moeda
qualquer. Na diferenciação de uma moeda virtual para uma moeda regular, podemos destacar a Descentralização: onde não há
dependência de um órgão regulador como o Banco Central ou mesmo de um Estado, seus preços variam de acordo com as suas
negociações; o Anonimato: Geralmente não há identiﬁcação dos seus detentores e negociadores, e também o Custo Zero nas
Transações: Não há nenhuma autoridade que obrigue ao pagamento de taxas e tributos como ocorre no mercado tradicional ﬁnanceiro.
O que é o blockchain?
É a rede de computadores que armazena os dados, uma cadeia de blocos, numa tradução mais literal e é o único elemento central
existente no processo de controle dos criptoativos, uma espécie de banco de dados eletrônico que registra as transações efetuadas.
Estes dados são organizados e armazenados por uma comunidade de usuários por todo o mundo, e não em um único local. Este
formato permite a veriﬁcação pública e rápida no banco de dados.
O que é a exchange?
É a corretora de câmbio dos criptoativos, para simpliﬁcar. Mas a Exchange pode se assemelhar a um verdadeiro banco de investimentos, dado o universo complexo de operações que ela pode controlar e disponibilizar aos investidores.
A RFB deﬁne assim a Exchange de Criptoativo: a pessoa jurídica, ainda que não ﬁnanceira, que oferece serviços referentes a operações realizadas com criptoativos, inclusive intermediação, negociação ou custódia, e que pode aceitar quaisquer meios de
pagamento, inclusive outros criptoativos.
Contabilização dos criptoativos
Apesar da ausência de normativos conclusivos, já existe uma sinalização do IFRIC que é órgão responsável pelas interpretações das
normas contábeis internacionais, para que os detentores de criptomoedas as contabilizem como um intangível ou estoques, dependendo do modelo de negócio.
Conforme estudo disponibilizado pela Mazars Brasil, de acordo com o US GAAP , os intangíveis com vida útil indeﬁnida serão inicialmente mensurados ao custo e precisariam ser testados quanto a perdas por redução ao valor recuperável periodicamente.
Um declínio abaixo do custo, conforme citado em uma troca de moeda criptografada, pode ser considerado um evento indicativo de
perda de valor. O IFRS permite que os ativos intangíveis sejam contabilizados ao custo ou reavaliados pelo seu «valor justo na data
da reavaliação menos quaisquer perdas acumuladas de valor recuperável».
O modelo de reavaliação somente pode ser aplicado se o valor justo puder ser determinado por referência a um mercado ativo que
é deﬁnido como «um mercado no qual as transações para o ativo ou passivo ocorrem com frequência e volume suﬁcientes para
fornecer informações de preciﬁcação em uma base contínua».
O aumento líquido no valor justo acima do custo inicial é registrado em outros resultados abrangentes. Uma redução líquida no valor
justo abaixo do custo é registrada no resultado. A reciclagem de ganhos de outros resultados abrangentes para lucros ou perdas
não é permitida.
A Norma aproxima a deﬁnição para um ativo considerado «intangível», o ativo não monetário identiﬁcável sem substância física, que
é uma característica própria das criptomoedas. Seguindo essa linha de raciocínio, o reconhecimento inicial seria pelo custo e, de
forma subsequente, mensurando pelo método de custo ou pelo método de reavaliação e aplicando o valor justo por meio de outros
resultados abrangentes . Ou ainda poderia se mensurar pelo seu justo valor de mercado, menos os custos de venda.
O tratamento contábil mais apropriado sob as estruturas acima, portanto, é contabilizar as
criptomoedas como ativos intangíveis com circunstâncias potenciais para estoque ou
contabilidade de investimento por uma empresa de investimento.
Divergências existem em vários aspectos conceituais quando se discute sobre
criptoativos, porém, assim como qualquer empresa de médio e grande porte
que precisa ter seus controles internos, seus registros regulares nos
órgãos municipais, estaduais e federais, suas certidões em dia, seus
balanços adequados à atividade, seus tributos declarados e recolhidos,
seus processos de compliance deﬁnidos, governança de dados,
inteligência artiﬁcial, regularidade trabalhista e auditoria de processos,
assim é também para aquelas empresas do setor de criptoativos que
desejem regularidade, conﬁabilidade e valor de mercado. Estes
elementos são essenciais e ainda um alvo distante para muitos que
desbravam neste mercado de cryptos.

Fonte: https://www.contabeis.com.br/artigos/6266/criptoativos-regulamentados-no-brasil/
Texto: Carlos Borba
Departamento Contabilidade

LGPD nas relações de trabalho
Fase pré-contratual — a fase pré-contratual é a fase do primeiro contato do empregado com o empregador e geralmente é realizada
por terceiros .
Nessa fase há a disponibilização da vaga, análise do currículo, entrevistas, dinâmicas e posterior escolha do candidato selecionado.
Nessa fase é proibida a coleta de dados que possam gerar qualquer critério discriminatório entre os candidatos, como, por exemplo,
solicitação de exames de gravidez, toxicológico, exames de sangue, atestado de antecedentes criminais e análise de crédito . Essa
é a regra.
Algumas questões práticas do ambiente de trabalho
- Dados biométricos: Os dados biométricos e genéticos são tratados pela LGPD como dados pessoais sensíveis pois podem ser
utilizados para classiﬁcar grupos de indivíduos ou reconhecê-los individualmente. O reconhecimento biométrico facial é capaz de
permitir a classiﬁcação do indivíduo em gênero ou etnia.
- Menor aprendiz: a formalização da contratação do menor aprendiz passará por mudança signiﬁcativa. Isso acontecerá porque o
§1 do artigo 14 diz que o «tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento especíﬁco, em que
destaque, dado por pelo menos um dos pais ou responsável legal». Essa mudança se dá pois a lei só previa a assistência do menor
no momento da rescisão e, com a LGPD, a assistência deverá ser outorgada também na contratação.
- Vigilância de empregados : a LGPD não proíbe o acesso a e-mails ou dispositivos funcionais. Contudo, a informação deverá ser
clara, dispondo do propósito e ﬁnalidade da coleta, assim como deverá ter a ciência do funcionário quanto aos limites do acesso da
empresa aos seus dados pessoais e o tratamento que será dado a esses dados.
- Monitoramento interno e externo do ambiente da empresa: a LGPD não proíbe o monitoramento interno e externo do funcionário,
mas tal monitoramento deverá ser justiﬁcado e com o consentimento do funcionário, zelando pela transparência, ﬁnalidade e
necessidade.
- Compartilhamento de dados pessoais de empregados entre grupo econômico e terceiros: caso o controlador precise comunicar ou
compartilhar dados pessoais com terceiros, deve obter consentimento expresso do titular para esse ﬁm, exceto em situações já
previstas em lei que dispensam tal autorização.
Fase contratual — é na fase contratual que o empregado terá conhecimento da política de tratamento de dados da empresa e dará
o seu consentimento (ou não) expresso quanto ao seu teor.
Há casos especíﬁcos em que a LGPD se aplicará na fase contratual, vejamos:
- Ficha de registro: na ﬁcha de registro é comum que contenha dados pessoais e dados sensíveis, a exemplo da ﬁliação a sindicato.
Nesse aspecto a LGPD prevê expressamente a necessidade de tratamento desses dados com a limitação de acesso à ﬁcha de
registro do funcionário.
- Formalização de contratos e aditivos: destacam-se os contratos e aditivos, principalmente para quem já possuía o vínculo de
emprego antes da entrada em vigor da LGPD. Para esses casos, será necessária a adequação do contrato de trabalho à LGPD.
- Realização de exames: a realização de exames periódicos encontra respaldo na legislação vigente. Assim, todos os funcionários
celetistas são obrigados a realizar o exame médico periódico. Tais exames abrangem a avaliação clínica e envolvem anamnese
ocupacional e exames físico e mental, sendo possível haver exames complementares de acordo com os termos especíﬁcos da NR-7.
Contudo, não podem ser solicitados exames que possam expor a saúde do trabalhador a ﬁm de causar-lhe discriminação, a exemplo
dos exames de HIV, gravidez, câncer etc.
- Recebimento de atestados: embora não seja obrigatório o preenchimento da CID no atestado médico, caso haja identiﬁcação da
doença e/ou o motivo do afastamento, pela LGPD, tais dados passam a ser dados sensíveis e, portanto, precisarão de política
especíﬁca de guarda e acesso.
Sanções e penalidades previstas na LGPD
A autoridade responsável pela ﬁscalização da LGPD será a ANPD - Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Contudo, a
ﬁscalização não está adstrita à ANPD e poderá ser exercida por outras entidades ﬁscalizadoras, como os órgãos de proteção ao
trabalhador .
Considerações ﬁnais
Como elencado nos próprios fundamentos da LGPD, esta tem como escopo a garantia das liberdades e direitos fundamentais da
pessoa humana , bem como o uso de dados pessoais com o propósito de trazer segurança jurídica tanto para quem fornece os
dados quanto para aqueles que captam esses dados .
A adequação à LGPD é de extrema urgência, posto que as relações de coleta e armazenamento de dados são praticamente diárias
e estão, a partir de então, sujeitas às regulamentações previstas na LGPD.
Fonte: https://www.pwc.com.br/pt/sala-de-imprensa/artigos/lgpd-muda-pratica-plc-53.html
Texto: Giane Lutkemaier
Departamento Pessoal

