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Tributação do agronegócio: um campo a ser explorado pelo setor
A primeira razão para essa afirmação decorre das inúmeras peculiaridades que envolvem o segmento

do agro em matéria de tributação, existindo regras que permitem a redução de carga
fiscal com isenção, alíquota zero, suspensão, incentivos, créditos ou mesmo postergação de

vários tributos, como PIS/COFINS, ICMS, IPI, entre outros.
http://www.cenarioagro.com.br/tributacao-do-agronegocio-um-campo-a-ser-explorado-pelo-setor/



Receita Federal institui obrigatoriedade da prestação de
informações relativas com Criptoativos

Quem já se rendeu à tendência global dos criptoativos precisa ficar atento à Instrução Normativa
1.888/18, a qual define o conceito de criptoativos e exchange de criptoativos, delimita as
operações com criptoativos que precisam ser informadas e dispõe sobre as penalidades

aos que deixarem de prestar informações.

 
https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI302752,71043-A+era+dos+criptoativos+no+Brasil+e+a+nova+instrucao+normativa+RFB



Reforma Tributária PEC 45/2019 é aprovada pelo CCJ
A proposta acaba com três tributos federais – IPI, PIS e COFINS -, com o ICMS, que é estadual,

e com o ISS, municipal.  No lugar deles, será criado o IBS – Imposto sobre Operações com
Bens e Serviços, de competência de municípios, estados e União.

https://taniagurgel.com.br/reforma-tributaria-pec-452019-e-aprovada-pelo-ccj-taniagurgel/



Governo estuda fim das deduções médicas no IR
 Estudo do Ministério da Economia propõe o fim das deduções médicas em troca de um corte de todas
as alíquotas do Imposto de Renda da Pessoa Física. Deduções permitem diminuir o valor do imposto a

ser pago ou aumentar a restituição a receber.
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-estuda-fim-das-deducoes-medicas-no-ir,70002905941



Empresa Simples de Crédito vai mudar o país, diz presidente
do Sebrae

O diretor-presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae),
Carlos Melles, afirmou que a lei que cria a Empresa Simples de Crédito (ESC) vai mudar o país,

permitindo a maior circulação de crédito para o setor produtivo.
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2019/05/14/internas_economia,754840/empresa-simples-de-credito-vai-mudar-o-pais-diz-presidente-do-sebrae.shtml
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Novo e-Social, mais simples, deve ser lançado até setembro
O governo quer lançar, até setembro, um novo e-Social, mais simplificado, para empresas e
empregadores domésticos. A promessa foi feita depois de o relator da medida provisória da

liberdade econômica, deputado Jerônimo Georgen (PP-RS), cogitar incluir em
seu relatório a extinção do programa.

http://fenacon.org.br/noticias/novo-esocial-mais-simples-deve-ser-lancado-ate-setembro-4698/



Perde a validade a MP que extingue contribuição sindical na folha
Perde a validade a Medida Provisória 873/19, que proibia o desconto da contribuição facultativa

ao sindicato na folha salarial com autorização do trabalhador. Segundo a MP, a contribuição sindical
seria paga por meio de boleto bancário, após autorização expressa, individual e por escrito

do trabalhador.

https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/579075-PERDE-A-VALIDADE-NESTA-SEXTA-FEIRA-MP-QUE-EXTINGUE-CONTRIBUICAO-
SINDICAL-NA-FOLHA.html



BC quer permitir abertura de conta em dólares no Brasil
Presidente do Banco Central diz que a conversibilidade do câmbio possibilitará que pessoas físicas

tenham contas em dólares no Brasil ou em reais no exterior.
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2019/05/29/internas_economia,1057576/bc-quer-permitir-abertura-de-conta-em-dolares-no-brasil.shtml



Impostos representam quase um quarto do preço da cesta básica
Segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, a taxação sobre a

alimentação essencial, no acumulado do ano, representaria a compra de mais quase
três outras cestas básicas.

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/negocios/impostos-representam-quase-um-quarto-do-preco-da-cesta-basica-1.2119396



Brasil criou em maio 32 mil empregos formais, diz Ministério
da Economia

Saldo é resultado de 1,347 milhão de contratações e 1,315 milhão de demissões. Embora positivo,
este é o pior desempenho para um mês de Maio desde 2016.

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/06/27/brasil-criou-em-maio-32-mil-novos-empregos-formais-diz-ministerio-da-economia.ghtml



Franquias são apostas seguras em meio à crise econômica
Nos últimos três anos, as redes de franquias apresentaram um crescimento de 5,3% ao ano.

 http://www.fenacon.org.br/noticias/press-clipping/press-clipping-fenacon-28-de-junho-de-2019-841/



Arrecadação de tributos cresce, mas pode perder fôlego
com PIB menor

Recolhimento de impostos do governo federal avançou 1,92% em maio, e 1,28% nos cinco meses
de 2019, na comparação anual; porém, corte nas projeções de atividade pode desacelerar receita.

https://www.dci.com.br/economia/arrecadac-o-de-tributos-cresce-mas-pode-perder-folego-com-pib-menor-1.811516



STJ confirma impossibilidade da Receita Federal tributar
permutas imobiliárias

O STJ se debruçou sobre o tema e, por meio do julgamento do Recurso Especial 1.804.497/SC
(2019/0078418-9), sedimentou o entendimento de que os contratos de permuta imobiliária sem

torna não se equiparam aos contratos de compra e venda de imóveis, portanto, impossível
a incidência de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins. O entendimento em questão vem ao auxílio do

mercado imobiliário, responsável por fomentar o desenvolvimento do país tanto no aspecto
social como no econômico.

https://www.conjur.com.br/2019-jul-07/guilherme-zauli-stj-confirma-nao-tributacao-permutas-imobiliarias
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