
[novidade em serviço]
COMPLIANCE TRABALHISTA 
E PREVIDENCIÁRIO

COMPLIANCE

Inovamos ao propor aos nossos clientes um serviço exclusivo no 

mercado. Com ele, você garante mais segurança no cumprimento das 

substituições e obrigações exigidas pelo fisco. 

Você contrata o serviço e nossos especialistas realizam um 
minucioso e detalhado diagnóstico dos seus processos atuais, 
cruzam informações e entregam como resultado possíveis ações 
que podem ser aplicadas para minimizar riscos e penalidades. 

Análise da tributação dos impostos
sobre a folha de pagamento;

Revisão da classificação
lotação tributária;

Impactos legais na 
apuração do ponto;

Validação dos cálculos das 
médias e verbas que são pagas 
na folha e na RCT;

Prejuízos aos colaboradores por 
envio de informações equivocadas, 
aquelas que foram preenchidas 
sem critérios, apenas para cumprir 
os prazos do eSocial.

Revisão dos Vencimentos, 
Descontos e Bases e eventos 
enviados ao eSocial;

Validação da apuração 
dos cálculos com base na 
convenção coletiva x CLT;

Análise do histórico do registro 
de acidente de trabalho para 
redução do FAP;

Modelo de fechamento 
e conferência da folha 
de pagamento;
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COMO FUNCIONA?

PROCESSOS QUE 
SERÃO ANALISADOS

IMPACTOS DIRETOS 
NA SUA OPERAÇÃO:

ANÁLISE + AÇÕES = RESULTADOS

?

qf qi b=ebobMOCOMO ENTREGAMOS A VOCÊ:

+ PRODUTIVIDADE

MELHOR FLUXO
DE TRABALHO

PROGRAMAS 
E INICIATIVAS 
INOVADORAS

FOCO NAS ATIVIDADES
QUE GERAM RESULTADOS

OTIMIZAÇÃO DAS 
SUAS ROTINAS

METADADOS E 
VOCÊ, JUNTOS!

GOSTOU DO CONTEÚDO?
Acompanhe todas novidades nas redes 
sociais e no Blog do RH Metadados.

Item:
Tributação do INSS sobre Vencimentos, Bases 
e Descontos (VDBs) 

Criticidade: 

Análise:
Na tabela de VDBs forma encontrados os registros de nº X, Y e Z com tributação equivocada.

Ações Sugeridas:
• Ajustar as tributações em conformidade com a Legislação Trabalhista e Previdenciária e IRRF.
• Restituir os valores de INSS recolhidos incorretamente dos últimos X anos.
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https://www.metadados.com.br/
https://www.facebook.com/MetadadosRH/
https://www.instagram.com/metadadosrh/
https://www.linkedin.com/company/metadadosrh
https://www.youtube.com/user/MetadadosVideos
https://www.metadados.com.br/blog/
https://www.instagram.com/metadadosrh/

