
Reforma Trabalhista
Conheça todas as regras e saiba como ter mais 
liberdade e segurança para premiar a sua equipe 
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A Reforma Trabalhista permitirá ao 
empregador incentivar o trabalhador, 
pagando prêmios que não serão 
considerados “salário”.
Isso será possível porque há uma lei que 
garante que esse pagamento não pode 
ser incorporado ao salário.

Explicação sobre  
a reforma



Explicação sobre a reforma
Em 11/11, com o início da vigência da 
Reforma Trabalhista, entra em vigor a lei 
trabalhista (Lei 13.467) que garante as em-
presas mais segurança jurídica para efetu-
ar o pagamento de premiações e abonos, 
uma vez que haverá uma lei que embasa 
a não incorporação salarial destes.

O parágrafo 2º do artigo 457 diz que: ”As 
importâncias, ainda que habituais, pagas 
a título de ajuda de custo, auxílio- 
-alimentação, vedado seu pagamento em 
dinheiro, diárias para viagem, prêmios e 
abonos não integram a remuneração do 
empregado, não se incorporam ao contra-
to de trabalho e não constituem base de 
incidência de qualquer encargo trabalhis-
ta e previdenciário”, ou seja, as empresas 
podem efetuar pagamento de prêmios e 
abonos de maneira recorrente, desde que 
haja um desempenho superior ao ordina-
ramente esperado no exercício 
das atividades.
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Tipos de Premiação
Quem eu posso premiar e como? Descubra 
como realizar a melhor campanha para 
o público-alvo que você deseja reconhecer.



Em uma campanha a empresa poderá premiar:
Colaborador: pessoas e equipes vinculadas 
à empresa – endomarketing.
Terceiro: todos aqueles premiados que não sejam
colaboradores da empresa:
• Representantes comerciais
• Prestadores de serviços autônomos
Pessoa Física (sorteios e concursos culturais).
Pessoa Física (fidelização): quem indica clientes 
para a empresa é premiada por isso.
Pessoa Jurídica: empresa que se enquadra como 
prestadora de serviços da empresa que premia.

Tipos de premiação 
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Tributação
Com a Reforma Trabalhista a premiação, 
apesar de não ser agregada ao salário, 
tem suas regras de tributação. Conheça 
quais são.



Tributação
• Com a nova reforma, haverá obrigatoriedade de 

recolhimento apenas do Imposto de Renda (IR), não há 
incidência de INSS nem de FGTS, visto que o artigo 15 
da Lei 8.036/90 dispensa a incidência de FGTS quando a 
incidência de INSS estiver igualmente dispensada.

• O IR é calculado pela tabela progressiva de incidência, 
sobre a soma do prêmio com o salário do mês.

• A empresa deve declarar na DIRF tanto o IR retido de 
empregados (CLT) quanto o IR retido de autônomos 
(terceiros) e diretores, estatutários ou não, devendo 
ainda fornecer informes de rendimentos a todos eles de 
forma indistinta.

• O IR retido na fonte pela empregadora sobre o prê-
mio pode ser compensado, pelo beneficiário, com o 
IR devido na respectiva declaração anual de ajuste. 
Cabe ao beneficiário declarar ao fisco esse rendimen-
to para que se submeta à tributação definitiva.

• PLR e prêmio são institutos distintos e que obedecem 
a regramentos distintos (PLR - Lei nº 10.101/00/Prêmio 
- art. 457 da CLT), ainda que, a partir da Reforma Tra-
balhista, o prêmio, na literalidade da lei, deixe de ter 
natureza salarial, assim como já ocorre com a PLR. Por-
tanto, não é recomendável que se  trate os dois institu-
tos como parcelas equivalentes.
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Principais dúvidas
Ainda ficou com dúvidas?
Confira as principais perguntas  
e respostas para você poder premiar 
seus colaboradores sem medo.



Principais dúvidas
• A empresa pode descontar o valor do IR reti-

do na fonte do crédito do usuário?
A empresa que concede a premiação tem a 
obrigatoriedade de aplicar a tabela progressiva 
do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) so-
bre o valor disponibilizado. Quanto ao desconto 
do colaborador é facultativo, a empresa pode 
descontar do prêmio ou fazer o cálculo reverso 
adicionando o valor o imposto sobre o valor do 
prêmio.
• A empresa precisar declarar os valores e 

pessoas premiadas na DIRF? Se sim, de que 
maneira deverá fazê-lo? 

Sim, tanto prêmios concedidos a colaboradores, 
quanto a terceiros. A declaração é feita no 
mesmo formato que o cliente já declara os ren-
dimentos do colaborador. Normalmente o RH ou 
a área Fiscal da empresa-cliente já realiza este 
procedimento e detém o conhecimento.

• Que tipo de documento a Edenred poderá 
solicitar ao cliente para comprovar que este 
está recolhendo os impostos devidos dos pro-
dutos de Premiação? 

Cópia do comprovante de recolhimento do 
imposto (DARF/IRRF) com a composição dos 
beneficiários ou cópia da DIRF como documen-
to auxiliar. Porém, pelo fato do cliente não ter 
obrigatoriedade de disponibilizar este tipo de 
informação, não há como garantir retorno.
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• IR incide na NF? É sobre o valor total (créditos + 
taxa adm.) ou somente sobre o valor do crédito? 

O IR incidirá unicamente sobre o valor da premiação 
– creditada no cartão Ticket PresenteMD. A alíquota do 
imposto será com base na tabela progressiva. O pa-
gamento do IR – retenção destes impostos – será na 
fonte e a empresa deverá declarar na DIRF todos os 
prêmios concedidos a colaboradores e terceiros.

• Os recolhimentos dos impostos são os mesmos  
no cartão Ticket PresenteMD e no crédito em  
conta corrente? 

Sim, os recolhimentos são os mesmos.

•   Desconta-se apenas IR ou também INSS? 
A partir da reforma será descontado apenas IR.

Principais dúvidas

É de responsabilidade da empresa (cliente) comprovar que a recompensa  
ao empregado será por desempenho superior ao ordinariamente esperado.
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Obrigada!
Ticket® Benefícios 
que multiplicam.


