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Governo e Setor Privado
discutem alterações do
Estatuto das MPEs
O evento promovido na Câmara
dos Deputados, foi parte de
uma série de discussões com
vistas a aprimorar o PLP
237/2012, que altera o Estatuto
Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte –
MPE, adequando-o à realidade
econômica
atual.
Fonte
FIERGS

RFB - PIS/PASEPImportação e COFINSImportação Novas
fórmulas para o cálculo
Por meio da Instrução Normativa
RFB nº 1.401/2013, publicada no
D.O.U de 11 de outubro de 2013,
foi divulgada nova fórmula para
cálculo
do
PIS/PASEP
Importação e da COFINSImportação, em virtude da
alteração da base de cálculo das
citadas contribuições pela Lei nº
12.865/2013. Os valores a serem
pagos
relativamente
ao
PIS/PASEP-Importação
e
à
COFINS
Importação
serão
obtidos pela aplicação das
seguintes fórmulas:
a) na importação de bens sujeitos
a alíquota específica, deve-se
aplicar a alíquota da contribuição
fixada por unidade do produto
multiplicada
pela
quantidade
importada;
b) na importação de bens não
sujeitos a alíquota específica,
deve-se aplicar a alíquota da
contribuição sobre o Valor
Aduaneiro da operação. Sendo
assim, ficam excluídas da base
de cálculo das contribuições, as
alíquotas do ICMS, do Imposto de
Importação, do IPI e as alíquotas
das próprias contribuições.
O
cálculo
do
PIS/PASEPImportação e da COFINSImportação, a serem pagos na
importação de serviços em nada
foi alterado, conforme descrito.
Por fim, o ato revoga a Instrução
Normativa SRF nº 572/2005, que

Bônus Metrologia

AGENDA
OUTUBRO 2013
Seminário:
ATUALIDADES
TECNOLÓGICAS – Promoção FIERGS
e SENAI CETEPO
http://www.senairs.org.br/seminario/sobre.
aspx

O Bônus Metrologia é uma solução do Sebrae/RS, em
parceria com a Rede Metrológica, que possibilita as
micro e pequenas empresas acessar, a menor custo,
os serviços de calibração de instrumentos de medição,
análises em produtos e matérias primas diversas,
ensaios e outros testes disponíveis nos diversos
laboratórios reconhecidos e contratados pela Rede
Metrológica do Rio Grande do Sul.
Beneficiários:

MPEs

dos

setores

da

indústria,

comércio, serviços e agronegócios do estado do Rio
Grande do Sul.
Apoio: 80% limitados a R$ 5.000,00 por ano, com
faturamento até R$ 3.600.000,00 ano. Fonte SEBRAE

REABERTURA DO PRAZO DE ADESÃO AO
REFIS
Foi publicada no Diário Oficial da União, de
10/10/2013, a Lei nº 12.865, de 09/10/2013, originária
da Medida Provisória nº 615/2013, que reabre até 31
de dezembro de 2013, o prazo de adesão ao REFIS,
previsto no § 12 do art. 1º e no art. 7º da Lei nº 11.941,
de 27 de maio de 2009.
1) O contribuinte poderá aderir ao parcelamento até
31/12/2013;
2) Poderão ser pagas ou parceladas as dívidas
vencidas até 30 de novembro de 2008;
3) Não poderão ser incluídos os débitos que já tenham
sido parcelados nos termos da Lei nº 11.941/2009;
4) As condições de parcelamento continuam sendo as
mesmas constantes na Lei nº 11.941/2009, tendo sido
apenas reaberto o prazo para sua adesão;
5) Por ocasião da consolidação, será exigida a
regularidade de todas as prestações devidas desde o
mês de adesão até o mês anterior ao da conclusão da
consolidação dos débitos parcelados. Fonte FIERGS

FIERGS PROMOVE SIMPÓSIO SOBRE
RELAÇÕES DO TRABALHO: dias 24 a
26 no VII Simpósio de Relações do
Trabalho, no Hotel Serra Azul,
em Gramado (RS), por meio do
(Contrab). Informações: (51) 3347-8871.
http://www.fiergs.org.br/noticia_aberta_fi
ergs.asp?idnoticia=14164
SISTEMA FIERGS PROMOVE 1º
FÓRUM DE INOVAÇÃO - O Fórum de
Inovação tem como objetivo difundir o
conhecimento sobre o tema, dando mais
subsídios às organizações que seguem o
caminho dos bons resultados sociais,
econômicos
e
nos
ganhos
de
competitividade.
http://www.fiergs.org.br/inovacao2013/so
bre_o_forum.asp?link=p1
NOVEMBRO 2013
1ª reunião do PROGRAMA ATUAÇÃO
RESPONSÁVEL – Parceira SINDIQUIM
e ABIQUIM e APRESENTAÇÃO DO
GUIA DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL –
Parceira SINDIQUIM, ABIQUIM e
FERGS (data a definir)
Seminário - Nova RDC de BOAS
PRÁTICAS E ALINHAMENTO DO
MERCOSUL. Promoção SINDIQUIM/RS
em
parceria
com
ANVISA.
Dia
27/11/2013 das 8:30h às 17:00h
OPERAÇÃO
DE
ESTAÇÃO
DE
TRATAMENTO
DE
EFLUENTES
Promoção CNTL - Dias 05 e 06 de
novembro de 2013

18º SEMINÁRIO DE ATUALIDADES TECNOLÓGICAS

Seminário - POLÍTICA NACIONAL DE
RESÍDUOS SÓLIDOS – (data a definir)

ora tratava do assunto. Fonte

Seminário - Caderno de Tendências da
ABIHPEC e Convênio com SEBRAE
para as indústrias de Cosméticos. Dia

FIERGS

13/11/2013 das 8:30h às 17:00h.

