
CNC: confiança do
comerciante diminui
0,4% em setembro

Após um ano em vigor, LGPD já
embasou mais de mil sentenças
na Justiça
Uma em cada oito decisões judiciais
reconheceu vazamento de dados. Em
números absolutos, isso representa
132 sentenças.

Tendências digitais: conheça
3 para o 2.º semestre de 2021

Empresas não suportam mais
impostos 

Receita Federal notifica
devedores do Simples
Nacional
No dia 09/09/2021 foram
disponibilizados, no Domicílio
Tributário Eletrônico do Simples
Nacional (DTE-SN), os Termos de
Exclusão do Simples Nacional e os
respectivos Relatórios de
Pendências dos contribuintes que
possuem débitos com a Receita
Federal e/ou com a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional.

A complexidade do sistema tributário
brasileiro é um dos problemas
históricos do nosso país que precisa
ser corrigido. O desenvolvimento do
Brasil passa pela modernização e
desburocratização desse sistema,
que, como é hoje, torna-se
ineficiente, injusto, aberto a todo o
tipo de sonegação e, principalmente,
prejudica o contribuinte.

Conheça as principais tendências
digitais para o segundo semestre
de 2021 e saiba como elas podem
impulsionar as atividades das
empresas.
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Esta foi a
primeira queda
depois de três
altas seguidas.
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Carteira de Trabalho Digital:
facilidades são bem-vindas
Neste artigo, você vai entender as
mudanças na utilização da Carteira
de Trabalho e Previdência Social.
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