PRESENCIAL

Rotinas Anuais Dirf 2022 e RAIS, Atualização em
Legislação e Sistema de Folha Rubi - Presencial
21/01/2022 - Sexta-feira
8:30h às 12h / 13:15h às 18h
Local: Hotel Himmelblau - Sala Berlim - Centro/Blumenau-SC

SOBRE O CURSO
21/01/2022 - Sexta-feira
8:30h às 12h / 13:15h às 18h
Carga horária de 8.00h
Hotel Himmelblau - Sala Berlim - Centro/Blumenau-SC
Evento presencial com número limitado de participantes, respeitando as normas de
segurança.

À Vista R$ 726,75 - Boleto ou Cartão de Crédito
ou em até 10x de R$ 76,50 - Cartão de Crédito

Objetivo
Compreender as informações exigidas nos Informativos Dirf2022 / Informe Rendimentos, e a Rais
do ano-base 2021 das empresas que continuam obrigadas. Entender como gerar os arquivos no
sistema Folha da Senior (Rubi) e validar nos programas DIRF e GDRAIS.
Atualizar a legislação: Reforma Imposto de Renda. Alterações legais de início de ano. eSocial
Simpliﬁcado e SST. FGTS Digital.

Pré-Requisito
Conhecer o sistema da Folha Senior Rubi.

Conteúdo Programático
Período da Manhã:
DIRF
Quem deve declarar e quem deve ser declarado.
Alterações e novidades da Dirf2022.
Como gerar um Dirf2022 no sistema Folha Rubi e validar no programa Dirf2022 da RFB.
Fechamentos de valores a serem efetuados para evitar multas.
Informe de Rendimentos
O que deve conter o Comprovante de Rendimentos Anuais
Como emitir este documento no sistema Rubi da Senior Sistemas
eSocial Simpliﬁcado - convivência até março/2022
SST - Grupos 2 e 3: arquivos e cronograma.
Período da Tarde:
Atualização em Legislação
FAP 2022 - ajustar no sitema Rubi e no Seﬁp
Tabela de INSS - ajustar no Rubi e no Seﬁp
FGTS Digital - como será a geração das Guias a partir dos ambientes ao eSocial
FGTS Digital - cronograma e extinção da Seﬁp.
RAIS
Quais empresas continuam obrigadas a enviar a RAIS
Quem e o que deve ser declarado
Abono Anual do PIS: quem tem direito.
Site da RAIS: baixar programa GDRais.
Como gerar um Rais no sistema Senior para analisar no GDRAIS
Remunerações mensais e de 13º Salário. Valores de dissídio. Número horas extras mensais.
Afastamentos. Desligados. Cuidados para evitar multas e retiﬁcações futuras.
eSocial: Dispensados de envio da RAIS - como obter a declaração gerada pelo eSocial.

Metodologia
Aula expositiva com projeção visual do sistema Folha Rubi e uso de apostila para
acompanhamento.
EVENTO PRESENCIAL COM NÚMERO LIMITADO DE PARTICIPANTES, RESPEITANDO AS NORMAS DE
SEGURANÇA.
Em caso de impossibilidade de realização da aula presencial, o aluno pode solicitar o reembolso ou
participação no evento na modalidade online.

Inclui: Almoço e coﬀee-break, apostila e certiﬁcado.

INSTRUTOR
Anelore B Tolardo
Bacharel em Ciências Contábeis pela Furb/SC e Pós-Graduada em Gestão
Estratégica de RH - Univille/ICPG. Especialista em Folha de Pagamento.
Consultora em Administração de Pessoal e Professora de Cursos e Palestras
em Administração de Pessoal e Rotinas Trabalhistas há mais de 25 anos.
Consultora de RH no sistema Gestão de Pessoas da Senior Sistemas.
Especialista em eSocial.

COMO FUNCIONA O CURSO PRESENCIAL
A aula presencial conta com apresentação em data-show e um ambiente perfeito para trocas e
network. As aulas possuem atividades interativas para que você possa também testar os seus
conhecimentos na prática.

O CURSO INCLUI
Sala com mesas individuais e cadeiras estofadas.
Apostila com todo o material da aula.
Certiﬁcado digital.

EMITIMOS NOTA FISCAL
nota ﬁscal para todos os alunos, utilizando os dados cadastrais que são fornecidosno
momento da compra.

RECEBO CERTIFICADO?
Sim, entregamos um certiﬁcado digital de participação no ﬁnal do curso após teste
avaliativo. Você pode utilizá-lo para validar suas horas complementares no seu curso
superior e poderá compartilhar no seu perﬁl do LinkedIn.

