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Planejamento tributário através de empresa holding
A constituição de empresas holding vem ganhando espaço nos modelos de planejamento tributário,
seja pela redução de encargos fiscais, proteção patrimonial ou mesmo para os casos de sucessão.

http://www.portaltributario.com.br/artigos/planejamento_holdings.htm



CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física
O CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física – contém informações das
atividades econômicas exercidas pela pessoa física, quando dispensadas de inscrição no

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). O CAEPF é de uso da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB).

https://boletimcontabil.wordpress.com/2019/03/27/caepf-cadastro-de-atividade-economica-da-pessoa-fisica/



CRC-SC parabeniza MP que concede fé pública aos
contadores para autenticar documentos

Desde o dia 14 de março, os contadores podem autenticar documentos. Isso porque a Medida
Provisória 876/2019 concedeu ao Contador ou Advogad da parte interessada poderes para declarar a

autenticidade da cópia de documentos, dispensando a tradicional autenticação em cartório.
https://boletimcontabil.wordpress.com/2019/03/28/crc-sc-parabeniza-mp-que-concede-fe-publica-aos-contadores-para-autenticar-documentos/



Nota técnica do MTB não perdoa as infrações
cometidas antes da reforma trabalhista

Embora pouco divulgada e mesmo comentada, a Nota Técnica MTB 303/2017 da Secretaria de
Inspeção do Ministério do Trabalho vem repercutindo de forma negativa no meio empresarial.

http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/notatecnicamtb-reformatrabalhista.htm



Receita orienta sobre recolhimento da contribuição
do Produtor Rural Pessoa Física

 O Produtor Rural Pessoa Física (PRPF) que a partir de janeiro de 2019, conforme disposto no
§ 13 do art. 25 da lei nº 8.212/91, optar por contribuir sobre o total das remunerações.

https://guiatributario.net/2019/03/27/receita-orienta-sobre-recolhimento-da-contribuicao-do-produtor-rural-pessoa-fisica/



Bolsonaro diz preparar mudança na tributação das empresas
Hoje, segundo Bolsonaro, as empresas brasileiras que lucram mais de R$ 20 mil por mês

pagam alíquotas que totalizam 34% de seus ganhos.

https://exame.abril.com.br/economia/bolsonaro-diz-preparar-mudanca-na-tributacao-das-empresas/
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Governo estuda desoneração “universal” da folha de pagamento
"Buscamos a racionalização do sistema tributário com a redução da carga de impostos"

disse o secretário da Receita Federal, Marcos Cintra.
https://exame.abril.com.br/economia/governo-estuda-desoneracao-universal-da-folha-de-pagamento/



Receita publica parecer sobre conceito de insumos para PIS e COFINS
o STF fixou ser devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no Regime de Substituição

Tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.
Com a medida, contribuintes podem ressarcir os valores da diferença do ICMS/ST entre o valor

que serviu como base de cálculo e o valor da venda para o consumidor final, a partir de 19
de outubro de 2016, independente de ação judicial.

Fonte: https://www.conjur.com.br/2018-dez-19/receita-publica-parecer-conceito-insumo-pis-cofins



Após idas e vindas sobre IOF, governo publica decreto
do Sudam e Sudene

O presidente chegou a anunciar que seria necessário aumento de impostos para compensar
a sanção do projeto, mas foi desmentido por sua equipe mais tarde.

https://exame.abril.com.br/economia/apos-idas-e-vindas-sobre-iof-governo-publica-decreto-do-sudam-e-sudene/



Empresas de leasing vencem no Carf disputa sobre PIS e Cofins
Os contribuintes estão vencendo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) a disputa

com a Receita Federal sobre a tributação pelo PIS e Cofins de contratos de leasing. 
https://www.ibet.com.br/empresas-de-leasing-vencem-no-carf-disputa-sobre-pis-e-cofins/



Empresa pode ser multada por excluir ICMS da Cofins
A demora do Supremo Tribunal Federal (STF) para finalizar o julgamento que excluiu o ICMS

da base de cálculo do PIS e da Cofins pode levar empresas a serem penalizadas. 
https://www.ibet.com.br/empresa-pode-ser-multada-por-excluir-icms-da-cofins/



Ministra do STJ não aceita recurso sobre creditamento
de PIS e Cofins

A ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, decidiu,
monocraticamente, não admitir um recurso extraordinário que envolve a discussão sobre

o conceito de insumos para fins de creditamento do PIS e da Cofins. 
https://www.ibet.com.br/ministra-do-stj-nao-aceita-recurso-sobre-creditamento-de-pis-e-cofins/



“Blockchain vai inovar mundo financeiro”, diz presidente
do Banco Central do Brasil

O novo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, parece estar vivendo um caso
de amor com a tecnologia Blockchain. Pela terceira vez em menos de dois meses,

ele a citou em discurso público.
https://portaldobitcoin.com/blockchain-inovar-mundo-banco-central-brasil/



Rede global da IBM fará transferências internacionais em segundos
São Paulo – A IBM agora tem uma plataforma digital para bancos que permite fazer

transferências internacionais, que poderiam levar até 48 horas, em menos de um minuto. 

https://exame.abril.com.br/tecnologia/rede-global-da-ibm-fara-transferencias-internacionais-em-segundos/
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