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I N S T I T U C I O N A L  

A Planemp Contabilidade e Assessoria Empresarial é focada
na terceirização das rotinas contábeis e administrativas-
financeiras para pequenas e médias empresas, através da
atuação personalizada.

Como empresa especialista no segmento, mantemos equipe
integrada e atualizada, para o desenvolvimento das rotinas de
contabilidade e controladoria, apuração e revisão fiscal-tributária,
rotinas de departamento de pessoal, rotinas da área
administrativa e, ainda, rotinas da área financeira. Contratando
nossos serviços, as empresas podem se dedicar exclusivamente
ao seu propósito, deixando para nós as rotinas em questão.

• BPO Contabilidade – terceirização completa das rotinas de
apuração fiscal, rotinas de pessoal e de contabilidade;
• BPO Financeiro – terceirização personalizada do financeiro,
desde o agendamento dos compromissos, passando pela
elaboração de relatórios financeiros e de resultado, até a
projeção e análise do fluxo de caixa;



NOTÍCIAS

MP estabelece regras para divulgação do resultado
financeiro da Previdência

A Medida Provisória (MP) 1093/21 trata da divulgação do
resultado financeiro do Regime Geral de Previdência Social
(RGPS) a ser feita, mensalmente, pelo Ministério do
Trabalho e Previdência. Na divulgação, o ministério deverá
considerar, para fins de aferição do equilíbrio financeiro do
regime, as renúncias previdenciárias em adição às receitas
realizadas. Para os demais fins, serão consideradas apenas
as receitas efetivamente arrecadadas e as despesas
orçamentárias e financeiras efetivamente liquidadas e
pagas. A MP também determina que, para fins de apuração
das renúncias previdenciárias, serão consideradas as
informações da Receita Federal e do Ministério da
Economia.
Fonte: Contábeis

Sancionada lei que prorroga desoneração da folha de
pagamento para 17 setores

Sancionada no último dia do ano, a Lei 14.288, de 2021,
garante a 17 setores da economia brasileira a prorrogação
da redução dos encargos trabalhistas, medida que vem
sendo renovada por lei desde 2011 (Lei 12.546, de 2011). A
aprovação do benefício para empresas recolherem de 1% a
4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre o salário
dos empregados, prevê compensação com aumento em 1%
da alíquota da Cofins-Importação.
Fonte: Agência Senado

Aprovado o novo modelo de Comprovante de
Rendimentos Pagos e de IR Retido na Fonte

Foi publicada no DOU de 15 de dezembro de 2021, a
Instrução Normativa nº 2.060, de 13 de dezembro de 2021,
que aprova o modelo de Comprovante de Rendimentos
Pagos e do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte e dispõe
sobre as instruções de preenchimento. A nova IN traz duas
principais ao comprovante de rendimentos, sendo a
primeira relativa aos órgãos gestores e a segunda, aos
rendimentos isentos e não tributáveis para maiores de 65

anos. O órgão gestor de mão de obra do trabalho
portuário fica responsável por fornecer o comprovante
de rendimentos aos trabalhadores portuários avulsos,
inclusive aos arrumadores. Essa iniciativa contribuirá
para diminuição da omissão de rendimentos, provocada
pela falta de fornecimento de comprovantes adequados
a esses trabalhadores.
Fonte: Gov.br

MP de débito fiscal pode ampliar programa para
pessoas físicas e jurídicas

O governo estuda uma medida provisória (MP) que tem
o objetivo de ampliar o instrumento de transação
tributária para as empresas por meio de um novo
programa de parcelamento de débitos, o Refis. Em 2021,
a Câmara não conseguiu concluir a votação do Refis e
deixou a votação do projeto para este ano. As críticas das
empresas foram generalizadas porque as micro e
pequenas conseguiram o Refis numa votação rápida, já
as médias e grandes ficaram sem um programa. Com
isso, uma articulação se intensificou para incluir
o Refis na MP, o que permitiria abrir o prazo de adesão
acelerando o processo para a votação na volta do
recesso parlamentar, em fevereiro.
Fonte: Contábeis

Salário mínimo 2022: novo valor já está em vigor

O Diário Oficial da União publicou no dia 31/12/2021 a
MP 1.091/2021 que divulgou o salário mínimo de 2022
que é de R$ 1.212,00. O salário mínimo de 2022
considera a correção monetária pelo Índice Nacional de
Preço ao Consumidor (INPC) e a projeção de inflação de
dezembro de 2021, estimada pela área técnica do
Ministério da Economia. No total, o aumento será de
10,18% em relação ao valor anterior, que era de R$
1.100. Vale lembrar que, atualmente, cinco estados
brasileiros têm pisos regionais próprios, como é o caso
de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul. Por enquanto, apenas o Rio Grande
do Sul já definiu o valor do mínimo, que subirá de R$
1.305,46 para R$ 1.654,50.
Fonte: Contábeis



FISCAL -

TRIBUTÁRIO

Governo publica lei sobre cobrança de ICMS em operação
interestadual

Foi publicada nesta quarta-feira, 5, no DOU a lei complementar 190/22,
que regulamenta a cobrança do diferencial de alíquota (Difal) do ICMS
em operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor
final localizado em outro estado. O texto é originado do PLP 32/21.

Em fevereiro de 2021, o STF exigiu a edição de lei federal para
disciplinar a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS exigida pelos
Estados. O texto foi aprovado pelo Congresso no ano passado, e
aguardava sanção presidencial.

A proposta altera a lei Kandir (LC 87/96) e evita falta de regulamentação
a partir de 2022 em razão de decisão do STF, de fevereiro deste ano,
que considerou inconstitucionais várias cláusulas do Convênio 93/15,
do Confaz, que reúne todos os secretários estaduais de Fazenda.

Esse convênio regulamentou o pagamento do ICMS nas operações
interestaduais de bens e serviços segundo as regras da EC 87/15, mas o
STF entendeu que é necessária lei complementar para disciplinar, em
âmbito nacional, a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS exigida
pelos estados.

Emenda

Conhecida como emenda do comércio eletrônico, a Emenda 87
determinou que, quando o comprador do bem ou tomador do serviço
não for contribuinte do ICMS (comprador pessoa física de sites de e-
commerce, por exemplo), a empresa vendedora deverá pagar ao estado
de origem a alíquota interestadual (7% ou 12%, conforme o estado) e
para o estado de destino do bem ou serviço a diferença entre sua
alíquota interna e a alíquota interestadual (diferencial de alíquotas -
Difal).

A fim de definir o responsável por pagar o diferencial, a norma separou
os consumidores entre os que estão sujeitos ao ICMS (empresas) e os
que não recolhem o imposto, como as pessoas físicas, por exemplo.
Pela norma, quando uma empresa que paga ICMS consome um produto
ou serviço vindo de outra unidade da Federação, é ela quem deve pagar
o diferencial de alíquota ao seu estado. Já no caso do consumidor
pessoa física, o fornecedor do produto ou serviço é quem paga o
diferencial.



Dessa forma, se uma empresa paulista vendeu uma geladeira por R$ 1 mil a uma empresa
paranaense e a alíquota interna do Paraná é de 18% e a alíquota interestadual sobre o comércio
entre os dois estados é de 12%, a empresa de São Paulo deve recolher 12% ao governo paulista
e a empresa paranaense pagará ao Paraná o valor da diferença, de 6%.

Mas, se foi uma pessoa física quem comprou a geladeira, a diferença deve ser paga pelo próprio
fornecedor ao governo do Paraná. Ou seja, a empresa paulista que vendeu à pessoa física arcará
sozinha com os mesmos R$ 180, destinando R$ 120 para São Paulo e R$ 60 para o Paraná.

Estímulo regional

A alíquota interestadual varia conforme a região dos estados de origem e de destino das
mercadorias.

Quando os produtos saem do Sul e do Sudeste (exceto Espírito Santo) para estados das demais
regiões, aplica-se a de 7%. A de 12% é usada em todos os demais destinos, inclusive para os
estados do Sul e Sudeste entre si.

A Constituição já previa que, no comércio entre empresas, a diferença entre a alíquota interna
do estado de destino (17% a 19%, na maior parte dos casos gerais) e a alíquota interestadual
(7% ou 12%) fica com o Fisco de onde está o comprador.

Essas regras foram criadas para incentivar o desenvolvimento regional, pois, em 1988, ano da
Constituição, Sul e Sudeste concentravam grande parte das indústrias.
Fonte: Migalhas



PESSOAL-

PREVIDENCIÁRIO

13º Salário – alterada a redação para empresas optantes pelo
Simples Nacional

A Instrução Normativa RFB Nº 2059 de 2021 alterou a IN RFB nº 971 de
2009, que dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de
arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e as
destinadas a outras entidades ou fundos, administradas pela Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB).

As ME e EPP optantes pelo Simples Nacional, no que se refere às
contribuições sociais previstas no art. 22 da Lei nº 8.212 de 1991, serão
tributadas da seguinte forma:

• A contribuição devida pelo exercício concomitante de atividades,
incidente sobre o décimo terceiro salário, corresponderá ao
resultado da multiplicação do valor da contribuição calculada na
forma prevista no art. 22 da Lei nº 8.212 de 1991, pela fração cujo
numerador é o valor da receita bruta auferida nas atividades
enquadradas no Anexo IV da Lei Complementar nº 123 de 2006,
acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao mês de dezembro de
cada ano-calendário, e o denominador é o valor total da receita
bruta acumulada no mesmo período.

O cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre o décimo terceiro
salário pago nas rescisões contratuais será feito mediante aplicação da
mesma regra aplicável às contribuições incidentes sobre as demais parcelas
do salário-de-contribuição pagas no mês, independentemente da forma de
tributação a que se refere:

•Exclusivamente, a atividade enquadrada nos Anexos I a III e V;
•Exclusivamente, a atividade enquadrada no Anexo IV; e
• A exercício concomitante de atividades.

A IN 2059/2021 também revogou os incisos I, II e III do § 2º do art. 198
da IN RFB nº 971 de 2009, essa redação entrou em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União (13/12/2021).
Fonte: LegisWeb



CONTABILIDADE-

CONTROLADORIA

Visão de futuro, balizada por resultados passados

Que as empresas precisam obter lucro para realizar o seu propósito não é novidade,
mas, além do lucro, é importante conhecer as previsões/provisões de gastos e de
receitas para o correto direcionamento estratégico.

Quanto mais complexo o ambiente de atuação da empresa ou mesmo, o ambiente
econômico mundial, mais importante se apresenta a análise financeira da atividade.

Diante de cenários turbulentos, com informações precisas sobre o resultado da
empresa, sobre o resultado dos produtos, sobre as previsões e provisões legais e
estruturais, é possível aos gestores, imporem modificações nos processos de
trabalho, no modelo operacional e comercial, buscando manter a solidez da
empresa.

Infelizmente, nos momentos de crise é que as empresas acabam deixando de dar a
atenção devida para o planejamento estratégico, focando exclusivamente na
sobrevivência diária e, isso, por muitas das vezes, acaba se revelando através de
análises financeiras simplistas que balizam decisões equivocadas que prejudicam
ainda mais a saúde da empresa.

Uma análise profunda e projetada do resultado da empresa, pode concluir que no
momento atual há resultado negativo, mas, no futuro próximo, o resultado será
positivo e, com essa visão mais ampla, será possível tomar as melhores decisões
estratégicas.

E como enxergar o futuro olhando para o passado?

Os relatórios gerenciais [ou relatórios de controladoria] são relatórios estratégicos
que, se bem produzidos e analisados, podem significar para a empresa o sucesso tão

esperado.

Quando alinhados com o plano estratégico da empresa, o planejamento financeiro se
torna seu grande aliado, demonstrando a eventual sobra de caixa ou a necessidade
de buscar recursos no momento certo, o que possibilita que os investimentos sejam
melhor remunerados e tudo isso, com base nos resultados passados.

Quando se analisa o ‘Demonstrativo de Resultados da Empresa’ em conjunto com o
‘Balanço Patrimonial’ do período encerrado, é possível projetar - com as informações
sobre vendas, impostos, custos, despesas e investimentos - o resultado futuro e, essa
projeção, pode inclusive, embasar as metas comerciais da empresa, permitindo que a
performance seja medida em termos reais.

A elaboração dos relatórios gerenciais deve atender não só o segmento de atuação
da empresa, mas, também, especificamente o momento da empresa, isso, em
termos de startup ou até mesmo empresa madura, afinal, cada momento
empresarial exige um tipo de atuação e uma necessidade de recursos.

Entendendo que resultados passados [positivos ou negativos] não significa que se
obterão os mesmos resultados no futuro, é possível concluir que a elaboração dos
relatórios de controladoria são imprescindíveis para o bem estar financeiro e
operacional das empresas e, nesse aspecto, como empresa especialista, a PLANEMP
pode colaborar em muito com as empresas.



BPO FINANCEIRO

Erros na gestão de notas fiscais de entrada podem gerar multas superiores
a R$ 1 mil

Facilitar a rotina fiscal e ter erros humanos minimizados neste campo é o sonho de
toda empresa brasileira, afinal, a legislação do país é extremamente complexa e,
por consequência, passível de retrabalho, perda de tempo e de dinheiro.

Neste aspecto, um dos principais desafios das empresas tem sido a recepção e
gestão completa de documentos fiscais de entradas, das compras, de mercadorias,
de serviços e outras.

Geralmente, se não houver um padrão de organização bem delineado destes
documentos, que servem para certificar uma transação comercial, constando os
detalhes sobre o produto ou o serviço adquirido, bem como, seus respectivos
impostos, não há como fazer uma boa gestão, afetando muitas áreas de uma
organização, desde compras, controladoria, fiscal, contábil e, principalmente, o
contas a pagar.

Outro problema bem narrado pelas empresas é o preenchimento incorreto de
documentos fiscais pelos seus fornecedores. Adiante, vem ainda a conferência de
autenticidade dos documentos, que para notas de mercadorias pode ser feita em
um portal, mas, para as de serviços, são “apenas” 5.570 portais, de cada município.

Mas não acaba aí, há ainda a conferência de regularidade do fornecedor no site da
Receita Federal, da opção ao Simples Nacional em outro portal e do CPOM
(cadastro de prestadores de outros municípios) em cada prefeitura. Ou seja: um
processo longo, manual e cheio de detalhes.

Por fim, tem a questão da guarda e do prazo para conservação desses documentos,
exigido por lei, que é de cinco anos. Isso quer dizer que se um fiscal for a um
estabelecimento e requerer uma ou mais notas, e se o empresário não apresentar,
é multa na certa, que pode, inclusive, ultrapassar R$ 1 mil, por documento, além da
glosa de dedutibilidade do IRPJ-CSLL, de 34%, mais 9,25% de créditos irregulares de
PIS-COFINS. É muito dinheiro e não vale a pena correr o risco.

Gestão de notas fiscais

Além do obstáculo "armazenamento", há o desafio de monitorar as notas fiscais
após o recebimento, onde o usuário necessita fazer uma consulta sempre que
quiser saber o status do documento, pois, estes podem ser cancelados ou anulados
pelo fornecedor sem a autorização do destinatário.

Uma forma de minimizar os impactos dessas rotinas é terceirizar o departamento
financeiro da empresa, onde a equipe responsável passa a analisar a conformidade
dos documentos fiscais, antes mesmo de providenciar os pagamentos necessários.

Isso ocorre regularmente de forma mais simples, pois, utilizando-se de softwares
próprios de capturas de Notas Fiscais, já se tem a certeza de que, foram
recepcionadas todas as Notas Fiscais emitidas para a empresa cliente e, com isso, o
pagamento dessas aquisições estará respeitando – não só – os aspectos financeiros,
como fiscais também.
Fonte: Contábeis



CONSULTORIA

LEGAL 

Os Impactos da LGPD para as Pequenas Empresas

Os pequenos negócios correspondem a mais de ¼ do Produto Interno Bruto
(PIB) brasileiro. Esses negócios são representados pelas micro e pequenas
empresas (MPE) e pelos micros empreendedores individuais (MEI).

As micro e pequenas empresas são as principais geradoras de riqueza no
Comércio no Brasil, tendo em vista que respondem por 53,4% do PIB deste
setor. No PIB da Indústria, a participação das micro e pequenas (22,5%) já se
aproxima das médias empresas (24,5%). E no setor de Serviços, mais de um
terço da produção nacional (36,3%) têm origem nos pequenos negócios.

Assim, resta evidente que os pequenos negócios movimentam a economia
brasileira e, em paralelo a esses números, é importante destacar o volume de
dados pessoais coletados e armazenados por essas pequenas empresas. E,
todas, claro, estão sujeitas à LGPD!!

LGPD – o que é?

LGPD é a sigla para Lei de Geral de Proteção de Dados do Brasil, que foi
sancionada em agosto/2018 e entrou em vigor em agosto/2020, estabelecendo
regras sobre a coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento de
dados pessoais, impondo mais segurança para os dados pessoais dos brasileiros,
bem como, a punição para quem não cumprir com as diretrizes impostas pelo
legislador.

A LGPD – a quem se aplica?

A LGPD se aplica as atividades que envolvam a utilização de dados pessoais,
portanto, independentemente do tamanho/porte da empresa, do tipo
societário ou mesmo da opção tributária, se no negócio existe a coleta, o
armazenamento e a utilização ou compartilhamento de dados, essa empresa
estará sujeita às adequações para atender a LGPD.

O que são dados pessoais?

A lei define como dados pessoais “qualquer informação relacionada a uma
pessoa física identificada ou identificável”, ou seja, é qualquer informação
pessoal usada para revelar a identidade de um individuo, podendo ser: nome,
idade, data de nascimento, nacionalidade; fotos ou vídeos; documentos e
formulários; endereço de IP ou até configurações especificas do site.

Já o tratamento de dados é entendido como “toda operação realizada com
dados pessoais, tais como: coleta, classificação, utilização, acesso, reprodução,
processamento, armazenamento, eliminação, controle da informação, entre
outros”.



Como manter as PMEs em conformidade com a LGPD?

Importante ressaltar que a LGPD não veio para impedir a coleta, armazenamento ou a utilização dos
dados pessoais de indivíduos e sim para estabelecer diretrizes de como esses dados devem ser utilizados
de forma legal para proteger a privacidade das pessoas físicas. Deixar a Pequena ou Média Empresa em
conformidade (Compliance) com a LGPD não é tão complicado e, pode protegê-la de severas penalidades
pelo seu descumprimento.

A LGPD detalha claramente o que as pessoas físicas e jurídicas que se utilizam de dados pessoais
precisam fazer para estarem em conformidade com a norma, entre essas diretrizes, podem ser
destacadas:

•Consentimento: Antes da coleta, os indivíduos precisam consentir com ela, bem como com o
armazenamento e a utilização desses dados.
•Segurança da informação: Os dados para os quais se obteve o consentimento, precisam ser
armazenados adequadamente e, de forma segura, pelo tempo estipulado no próprio
consentimento.

A LGPD não precisa ser uma dor de cabeça para os negócios, mas, precisa ser tratada por especialistas e,
o mais breve possível, afinal, o seu descumprimento pode resultar em penalidades de 2% do faturamento
anual, até R$ 50 milhões.
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