Ano XI - Nº 129
Setembro/2022

Prezados:
Iniciamos nossa edição mensal do
informativo com a materia do Departamento de Apoio, trazendo informações
referentes aos Prazos de entrega do
ITR/2022.

Departamento Apoio

Prazo de entrega do ITR 2022 encerra em 30|09|22

Já na segunda página, seguimos com o
material
do
Departamento
Fiscal,
apresentando a atual campanha da
SEFAZ/RS “Verejo Legal.” Apresentamos
também o material do Departamento
Contábil referente a tecnologia aplicada a
gestão das empresas.
Finalizamos nosso informativo com a
atualização das tabelas, indicadores e
avisos referentes ao mês de Setembro.

Imagem: Freepik

A Receita Federal definiu através da IN RFB 2.095 de 18 de julho de 2022 prazo e
regras para entrega da DITR/2022.
A Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 2022 deve ser enviada
pela internet no período de 15/08/2022 a 30/09/2022.
Pessoas físicas e jurídicas proprietárias, titulares do domínio útil ou possuidoras a
qualquer título do imóvel rural estão obrigadas a apresentar a DITR, exceto aquelas
que são isentas ou imunes.
O prazo para a entrega inicia em 15 de agosto e termina em 30 de setembro de 2022,
caso o cidadão não transmita a DITR nesse período, pagará multa de 1% ao mês ou
fração de atraso, lançada de ofício e calculada sobre o total do imposto devido.
O valor do imposto pode ser pago em até quatro quotas iguais, mensais e sucessivas,
sendo que nenhuma quota pode ter valor inferior a R$50,00. O imposto de valor
inferior a R$ 100,00 deve ser pago em quota única. A quota única ou a primeira quota
deve ser paga até o dia 30 de setembro de 2022, último dia do prazo para a
apresentação da DITR.
Ressaltamos que para fins de exclusão das áreas não tributáveis (áreas de
preservação ambiental) da área total do imóvel rural para fins de tributação de
imposto, o contribuinte deve apresentar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama) o Ato Declaratório Ambiental (ADA),
observada a legislação pertinente.
O contribuinte cujo imóvel rural já esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural (CAR)
deve informar, na DITR, o respectivo número do recibo de inscrição.
Fonte: gov.br
Texto: Silvia Abello da Costa
Departamento de Apoio

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

Carazinho
Avenida Flores da Cunha, 2455, Conj. 01
Centro - Carazinho/RS - 99500-000
54 3331.1225

18h15min

Porto Alegre
Av. independência, 925 - Sala 1205
Moinhos de Vento - Porto Alegre/RS - 90035-076

CRC/RS006664/O-4
CNPJ: 11.468.382/0001-07

Departamento Fiscal

Campanha Varejo Legal - SEFAZ/RS - Atenção comércio varejista
Nosso Diretor, Sr. Clóvis, é coordenador de uma comissão de assuntos fiscais do ICMS, junto ao SESCON/RS, e esteve em
reunião junto a Secretaria da Fazenda do estado do RS (Sefaz/RS), e na ocasião foi apresentado a campanha "VAREJO
LEGAL", que visa ampliar as ações preventivas de fiscalização e incentivar o cumprimento voluntário e correto das
obrigações tributárias acessória do setor de VAREJO.
A mesma foi lançada pelo estado do RS. Em um primeiro momento o estado vai estar realizando um trabalho preventivo de
visitas com orientação. Na referida visita, será solicitado alguns requisitos mínimos que o estado julga ser de
conformidade com a legislação, conforme reproduzimos o material abaixo.
Considerando que as empresas estejam em desconformidade com a legislação estadual e consequentemente com o
"VAREJO LEGAL", poderão incorrer em autuação formal, material ou mesmo exclusão do regime Simples Nacional, caso
optantes desta modalidade.
Abaixo segue o material informativo para melhor entendimento sobre o que é o "VAREJO LEGAL" e como ser um
"VAREJISTA LEGAL".
Fonte: sefaz.rs.org.br
Texto: Kely Strack
Departamento Fiscal

VAREJO LEGAL
O QUE É SER UM “VAREJISTA LEGAL”?
Fixar no caixa, em local
visível o cartaz da
Declaração de Inscrição na
Receita Estadual (DI/RE)

Fixar no caixa, em local
visível o cartaz relativo à
inclusão de CPF na nota
alusivo ao Programa Nota
Fiscal Gaúcha

Emitir a Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
(NFC-e) em todas as
operações de venda de
mercadorias

Informar ao consumidor a
possibilidade de incluir o
CPF na nota fiscal na hora
da compra

Ter o equipamento emissor
de Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
(NFC-e) próximo ao caixa
do estabelecimento

Ter os meios de pagamento
registrados em nome do
mesmo CNPJ do
estabelecimento (cartão de
crédito/débito ou PIX)

CPF na
nota?
Claro que
Sim!

Vou querer
também...

O QUE É O CARTAZ CPF NA NOTA?
É um cartaz que promove a divulgação do Programa Nota Fiscal Gaúcha. Ele deve estar
fixado no caixa do estabelecimento.
O modelo do cartaz está disposto conforme o ANEXO 27 e é obrigação do contribuinte
varejista providenciar a impressão e a fixação do mesmo em cada ponto de emissão de
documento fiscal.
Legislação aplicável: Art212, XIII, “a” do Livro II e ANEXO 27 do RICMS (Nota Fiscal Gaúcha).
Faça download do Cartaz no item “Divulgação” do site notafiscalgaucha.rs.gov.br

O documento DI/RE pode
ser obtido através do Qr
Code, informando a IE ,
caso não seja possível a
emissão favor solicitar ao
departamento fiscal.

O QUE É DI/RE?
É o Documento de identificação da Receita Estadual
(DI/RE), destinado a comprovar a inscrição no Cadastro
Geral de Contribuintes do Tesouro do Estado (CGC/TE).
Legislação aplicável: Art.4º, Livro II do RICMS e INSTRUÇÃO NORMATIVA DRP
Nº045/98, Título I Capítulo X, Seção 1.0, ITEM 1.9, SUB-ITEM 1.9.1, 1.9.2

Departamento Contábil

Tecnologia na gestão: a otimização de fluxos e o direcionamento da marca
Na era digital em que vivemos, a tecnologia na gestão empresarial é um fator inerente à atuação estratégica da empresa,
independente de qual seja o porte ou segmento da mesma, o direcionamento estratégico deve ser multifatorial.
O investimento em ferramentas de gestão faz parte da análise estratégica de uma empresa, tendo em vista as
necessidades de direcionamento de suas ações de forma holística, tendo em vista o impacto que ocorre entre as áreas. Tal
conceito holístico de gestão ocorre de forma orgânica e natural quando direcionado desde o surgimento da marca no
mercado.
Uma vez que através de mapeamento das necessidades e de um sistema ERP integrado a empresa é possível trabalhar
com métricas obtidas em tempo real e de forma direcionada aos projetos de seu empreendimento, algo que facilita a
comunicação entre setores.
Desta forma é possível criar um ciclo positivo de melhorias contínuas em sua gestão empresarial, gerando uma maior
eficiência nos processos de forma ampla.

Fidelize os clientes de forma mais orgânica!
Eleve a qualidade do produto entregue ao cliente final de forma estratégica, permitindo que a fidelização do cliente ocorra
de forma mais orgânica e natural.

Omnichannel e a diversidade de canais
Tal tecnologia permite que uma empresa de varejo, por exemplo, fidelize seus clientes através da diversidade de canais e
da possibilidade de realizar observações pontuais.
Através de ações do Inbound Marketing, a empresa precisa entregar seus valores através da gestão holística, considerando
o estoque, a logística, o marketing, o atendimento, as vendas e o relacionamento com o cliente.

Não subestime seu potencial
Todos os fluxos impactam para que o cliente receba o produto dentro do prazo e seja bem atendido em suas necessidades,
tendo isto em vista, uma empresa que investe em tecnologia desde o seu surgimento eleva suas chances de sucesso no
mercado.

Otimize os fluxos operacionais
O investimento planejado permite a otimização dos recursos e melhoria de fluxos, desta forma, cabe ao empreendedor
saber onde e quanto investir na tecnologia para evitar que sua marca fique obsoleta ou esquecida, já que vivemos na era
da Internet das coisas.
Sendo assim, a tecnologia não é apenas mais uma simples necessidade da atualidade, mas sim uma ótima fonte de
oportunidades, abrindo brechas para que uma empresa se torne mais eficiente e inovadora na era digital, facilitando a
gestão e amparando as decisões estratégicas.
Fonte: noticiasconcursos.com.br
Texto: Monia Elisabete Fontana
Departamento Contábil

Acompanhe as facilidades que os clientes Sollução tem
Com a Sollução contabilidade todos os sistemas são facilitados e
possuem o suporte necessário para o seu empreendimento, desde o
processo de desenvolvimento da folha é planejado para que as etapas
sejam mais ágeis.
Para saber mais sobre os serviços e facilidades que a Sollução apresenta,
acessem o Qr code ao lado e não percam mais nenhuma novidade desta
constante evolução.

Cartão Ponto

Salário Mínimo

Aluguel (indicador Agosto/22)
IPC (IEPE)

11,56

INPC (IBGE)

10,12

Regional/RS R$ 1.305,56* Regional/SC R$ 1.416,00*

Nacional

R$ 1.212,00

IPC (FIPE/USP)

10,73

Regional/RS R$ 1.335,61* Regional/SC R$ 1.468,00*

IGP-DI (FGV)

9,13

Regional/RS R$ 1.365,91* Regional/SC R$ 1.551,00*

IGP-M (FGV)

10,08

Regional/RS R$ 1.419,86* Regional/SC R$ 1.621,00*

IPCA (IBGE)

10,07

Média INPC (IBGE) e IGP-DI (FGV)

9,63

Válido para imóveis residenciais e não residenciais com período anual.
Os índices desta tabela mostram o acumulado de 12 meses.
Fonte: Jornal do Comércio, 17/08/2022

Regional/RS R$ 1.654,50*
*(Cada faixa atende categorias específicas)
Fonte: Jornal do Comérciio e sc.gov.br, 17/08/2022

Tabela Progressiva IRPF

Lembrando que de acordo com a Portaria
MTE 2.686/2011, para empresas que
utilizavam ponto eletrônico, devem se
adequar às novas orientações e aparelhos.
Orientamos também às empresas com
menos de 20 funcionários que façam a
marcação de ponto, para uso em eventuais
litígios trabalhistas.

Contribuições ao INSS

Até um salário mínimo R$ 1.212,00

7,50

Isento

-

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

7,5

R$ 142,80

De R$ 1.212,01 a R$ 2.427,35

9,00

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

15

R$ 354,80

De R$ 2.427,36 a R$ 3.641,03

12,00

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

22,5

R$ 636,13

De R$ 3.641,04 a R$ 7.087,22

14,00

Acima de R$4.664.68

27,5

R$ 869,36

Fonte: Jornal do Comércio, 17/08/2022

Até R$ 1.903,98

Os estabelecimentos que possuem mais de
20 empregados estão obrigados à marcação
de ponto. Poderá ser feita mecanicamente,
pelo uso de relógio ponto, eletronicamente,
por computador ou manualmente.

Salário Família

Fonte: Jornal do Comércio, 17/08/2022

Até R$ 1.655,98

Fonte: Jornal do Comércio, 17/08/2022

Obrigações com Vencimento no mês de Setembro / 2022
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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.

R$ 56,47

Acima de R$1.655,98 não tem direito

2

Nf’s Emitidas por Optantes
pelo Simples

2

2

Honorários

Honorários

5º dia útil

6

Salários

5º dia útil

6

Salários

7

6

FGTS

7

6

FGTS

7

6

DAE Empregador Doméstico

7

6

DAE Empregador Doméstico

15

15

INSS - Contribuinte Individual/
Segurado Facultativo

9

9

ICMS Substituição Tributária

19

19

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

12

12

ICMS Próprio - Comércio

20

19

FUNRURAL

12

12

20

19

DCTFWEB

15

15

20

19

IRRF - Sobre Aluguel, Serviços
Prestados e Folha de Pagamento

20

19

INSS - Contribuinte Individual/
Segurado Facultativo
Contribuições Retidas na fonte
(CRF) - 4,65%

ICMS Próprio - Industrial

20

19

ISS - Retido Carazinho

20

19

IRRF - Sobre Aluguel, Serviços
Prestados e Folha de Pagamento

20

19

Simples Nacional

20

19

FUNRURAL

23

23

ICMS - Diferencial de Alíquotas

20

19

PIS e COFINS - Entidades
Financeiras e Equiparadas

25

23

PIS - Faturamento / Folha de
Pagamento

20

19

DCTFWEB

25

26

Parcelamento ICMS

20

19

ISS - Retido Carazinho

30

30

Parc. Simples Nacional

25

23

IPI

30

30

Parc. federais em geral

25

23

PIS e COFINS

25

26

Parcelamento ICMS

30

30

CSLL e IRPJ Mensal

30

30

CSLL e IRPJ Quotas - Trimestral

30

30

Parc. federais em geral

ICMS no Simples Nacional
A empresa vendedora optante do regime
Simples Nacional, pode gerar crédito para
empresa compradora da categoria geral
desde que seja informado dentro do XML da
nota, nas TAGs: <CSOSN>, <pCredSN> e
<vCredICMSSN> cfe (RESOLUÇÃO CGSN
Nº 140, de 2018, Art. 60, §5º).
O percentual se refere à média de ICMS
pago pela empresa no momento de
recolhimento
do
Simples
Nacional,
enquanto se mantiver nesse regime.
Este percentual deve ser consultado
mensalmente no Portal da Sollução na área
Fiscal> Consulta Alíquota Simples N.

Avisos importantes
Departamento Pessoal
As informações deverão ocorrer nos prazos
abaixo descritos:
• Admissões: 2 dias antes do funcionário
iniciar suas atividades na empresa, munido
dos documentos necessários 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 24h do afastamento;
Solicitações de recisões: No dia que
ocorrer;
• Solicitações de férias: 30 dias antes de
iniciar as férias do funcionário;
• Cartões ponto e listagens extras: Até o dia
02 do mês subsequente.

