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Empresas não precisam recolher imposto ao contratar MEI

Segundo nova lei, recolhimento do valor de 20% de INSS só é obrigatório em relação

às a�vidades ligadas à construção civil e expressamente elencadas na legislação.

Além  de  estender  os  bene�cios  do  Supersimples  para  140  categorias,  a  lei

complementar  147,  sancionada  dia  7  de  agosto  pela  presidente  Dilma  Rousseff,  deve

incen�var  a  contratação  de  microempreendedores  individuais  (MEIs)  por  outras

empresas.

 

A nova lei deixa claro que o recolhimento da contribuição previdenciária patronal de

20% só será obrigatória para a empresa contratante se o MEI prestar os seguintes serviços:

hidráulica,  eletricidade,  pintura,  alvenaria,  carpintaria  e  de manutenção  ou  reparo  de

veículos.

 

O Gerente de Ambiente de Negócios do Sebrae/PR, Cesar Reinaldo Rissete, diz que a

legislação anterior era confusa e, que muita gente acabava fazendo o recolhimento sem

necessidade. Ele ressalta que o MEI já faz sua contribuição para a Previdência. E que a

empresa  que o contrata não mantém com ele uma relação de patrão que jus�fique o

recolhimento  da  taxa  patronal.  "A  cobrança  de  20%  na  verdade  é  uma  forma  que  o

governo  encontra  de  desincen�var a  precarização  das relações de  trabalho",  afirma  o

gerente.

 

Segundo Rissete, o receio é que as empresas, em vez de contratar funcionários com o

ônus da legislação trabalhista, passem a u�lizar o MEI como mão de obra.

 

Na visão do gerente, o governo mantém a contribuição para as a�vidades ligadas à

construção civil por entender que os canteiros de obras são mais susce@veis às "relações

precárias de trabalho". "Isso não é necessariamente verdade, mas o espírito de manter os

20% para este setor é esse: o de proteger os trabalhadores", alega.

 

Rissete acredita que os microempreendedores individuais das demais áreas têm muito

a ganhar com a nova lei. "Agora as empresas terão segurança jurídica. Saberão que podem

contratar esses empreendedores sem ter de arcar com o imposto previdenciário", explica.

Fonte: Revista Consultor Jurídico

 

 

Empresa com débito em atraso poderá se beneficiar do bônus
de adimplência fiscal
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Câmara examina Projeto que busca possibilitar o gozo do bônus de adimplência fiscal

por empresas com débitos em atraso.

A Câmara  dos Deputados analisa  projeto  (PL 6604/13) que permite à  empresa  com

débito  em atraso  se beneficiar do  bônus de adimplência  fiscal  - incen�vo aplicável  às

pessoas  jurídicas,  subme�das  ao  regime  de  tributação  com  base  no  lucro  real  ou

presumido, e que pagam suas contas em dia.

Atualmente, a Lei 10.637/02 proíbe o acesso ao bônus nos casos de recolhimentos ou

pagamentos em atraso. O bônus corresponde a 1% da base de cálculo da CSLL calculada

nos moldes do  lucro  presumido e a  sua  dedução  é feita  diretamente na  apuração  da

contribuição sobre o lucro, para o ano-calendário vigente.

Para  ter  acesso  ao  incen�vo,  a  proposta,  do  deputado  Alceu  Moreira  (PMDB-RS),

favorece as empresas que pagarem espontaneamente os débitos em atraso, juntamente

com os acréscimos rela�vos aos juros e  à  multa  de mora,  até  a  data  da  u�lização  do

bônus.

De  acordo  com  o  deputado,  a  medida  é  uma  forma  de  tornar  o  processo  de

aproveitamento do bene�cio menos burocra�zado e mais viável. Segundo Moreira, caso

ocorra algum pagamento em atraso, mesmo por circunstâncias alheias à vontade, como

greve bancária, o contribuinte não fará jus ao bene�cio.

Isso  se dará  “mesmo que ele  possua  a  cer�dão nega�va  de débitos com a  Receita

Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional”, afirmou o deputado. O parlamentar

defende  que  “se  o  contribuinte  es�ver  em  dia  com  seus  tributos  na  data  do

aproveitamento do bônus de adimplência fiscal, e mesmo que tenha pago algum boleto

(DARF) em atraso  nos úl�mos cinco  anos,  deve fazer jus ao  bene�cio.”  Fonte: Agência

Câmara

 

Aplica�vo da Receita facilita consulta de atos tributários

Ba�zado de Normas, o aplica�vo oferece uma interface facilitada para consulta de

textos tributários legisla�vos.

Um novo aplica�vo para usuários de tablets e smartphones, que facilita e torna mais

rápida a pesquisa de atos tributários e aduaneiros, está disponível para aplica�vos que

rodam com os sistemas Android  e  iOS.  Ba�zado de  Normas,  o  aplica�vo  oferece uma

interface adaptada para consulta dos textos.

Na consulta, são exibidos os atos da Receita Federal que foram publicados no dia. Se o

interesse for por um ato determinado (uma instrução norma�va de uma data anterior, por

exemplo),  o  menu  de  pesquisa  permite  o  uso  de  parâmetros  de  refinamento,  como

número e �po do ato, unidade emissora e períodos de datas de emissão e publicação.

Como  na  página  na  internet,  os  atos  podem ser  consultados nas versões  original,

vigente e mul�vigente, que são atualizadas diariamente, informou a Receita. Além disso, o

usuário  conta  com  uma  tela  específica  para  avaliar  o  aplica�vo,  fazer  crí�cas  e  dar

sugestões sobre ele. Para aqueles que não têm aparelhos que funcionam com os sistemas

Android  ou  iOS,  o  Sistema  Normas –  Gestão  da  Informação,  pode  ser  acessado  pela

internet. Fonte: Agência Brasil
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