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eSocial fica para 2015

que altera o MVA aplicado na
Substituição Tributária nas saídas de
mercadorias
destinadas
a
estabelecimentos
localizados
em
território paulista. Conforme previsto na
portaria CAT 114/2013, a Coordenação
da Administração Tributária, da
Secretaria da Fazenda de São Paulo –
SEFAZ,
publicou
nesta
data,
30/04/2014, a portaria CAT 52/2014, de
29/04/2014, que altera o MVA a ser
aplicado na Substituição Tributária de
Tintas e Vernizes, a partir de
01/06/2014, quando o destinatário
estiver localizado no estado de São
Paulo. Importante destacar que os novos
MVAs não se aplicam às saídas
destinadas a outros estados da
Federação, onde continuarão a ser
aplicados os MVAs atualmente em
vigor, de 35% para Tintas, Vernizes e
Complementos, e 50% para os corantes.

O governo adiou pela quinta
vez o cronograma do eSocial
para 2015 a obrigatoriedade de
adesão ao novo sistema.
Também conhecido como
folha de pagamento digital, ele
unifica em um ambiente online
todas as informações fiscais,
previdenciárias e trabalhistas
que as empresas são obrigadas
a enviar ao governo. Agora, a
previsão é de que o sistema
comece a funcionar a partir do
meio do ano que vem primeiro, só para as grandes
empresas. O cronograma para
as demais empresas ainda está
em discussão, assim como as
regras, que deverão ser
simplificadas. Fonte ESTADÃO
Déficit
em
produtos
químicos atinge US$ 8,8
bilhões entre janeiro e abril

O déficit da balança comercial
de produtos químicos atingiu
US$ 8,8 bilhões nos quatro
meses deste ano, equivalente a
um recuo de 8,0% em relação
ao mesmo período a abril de
2014, o Brasil importou US$
13,3 bilhões e exportou US$
4,4 bilhões químicos. Na
comparação com o mesmo
período do ano passado, as
importações ao passo que as
exportações recuaram 4,8%.
No acumulado abril de 2014),
o déficit é de US$ 31,2 bilhões.
Fonte ABIQUIM

Câmara aprova MPV
638/2014 REFIS
O Plenário da Câmara aprovou o
Projeto de Lei de Conversão n.º
10/2014 à Medida Provisória
638/2014,
mantendo
as
alterações do texto votado no
Senado, que reabre o prazo de
opção pelo parcelamento de
débitos tributários (Refis da
Crise) até o último dia útil do
mês de agosto de 2014. O
devedor com dívida de até R$ 1
milhão terá que antecipar 10%
do valor total dos débitos
consolidados, se a dívida for
acima de R$ 1 milhão, a empresa
deverá antecipar 20%. Em
ambos os casos, o pagamento
pode ser feito em até cinco
parcelas
e
poderão
ser
consolidados os débitos vencidos
até 31 de dezembro de
2013.Fonte FIERGS

O SINDIQUIM/RS em parceria com a
ABIQUIM promoverá, 28 julho de 2014, o
fórum:

“Oportunidades para investimento
na indústria química no Brasil”
O Banco de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) e a Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial (ABDI) lideraram dois
estudos de grande importância para a
competitividade da indústria química nacional:

 Estudo de Diversificação da Indústria

Química, que tem como objetivo
identificar e avaliar produtos químicos
de maior valor agregado, na integração
e ramificação das cadeias já existentes
e nas novas tecnologias.



Agenda Tecnológica Setorial (ATS) em
Química de Renováveis que traçou
panoramas econômicos e tecnológicos
e identificou as tecnologias relevantes
nos próximos 15 anos para a
competitividade dos produtos químicos
de fontes renováveis.

Nesta data serão apresentadas estas
oportunidades
de
investimento
e
posteriormente um grupo de entidades irá
apresentar as linhas de fomento e
infraestrutura existentes para o pleno
desenvolvimento dos projetos.

A partir de agora os MVAs, no estado
de São Paulo, serão revisados
periodicamente, através de pesquisas
contratadas
pelas
entidades
representativas do setor, e poderão
aumentar ou diminuir, refletindo as
margens efetivamente praticadas pelos
revendedores.
Os novos MVAs, vigentes
01/06/2014 a 31/01/2016, são:

de

38% para as mercadorias listadas nos
itens de 1 a 9 (Tintas, Vernizes,
Complementos) do § 1º do artigo 312 do
RICMS.
53% para a mercadoria listada no item
10 (corantes para aplicação em bases) do
§ 1º do artigo 312 do RICMS.
Novas pesquisas de MVAs serão
realizadas em 2015, para entrada em
vigor a partir de 01/02/2016 Fonte:

AGENDA
JUNHO 2014 – REUNIÃO COMITÊ

TÉCNICO – Saúde, Segurança e
Meio Ambiente - 25 de junho de
2014 – 14h00min às 17h00min.

JULHO 2014 – “Oportunidades

Nova MVA do setor de TINTAS passa a
vigorar a partir de 2 de junho
Lembramos que a partir da próxima segunda-feira, dia
2/6, passa a vigorar o novo índice da MVA de tintas,
conforme divulgação abaixo, publicada no Nettintas
de 30/04/14. SEFAZ publica portaria CAT 52/2014,

para investimento na indústria
química no Brasil” - 28 de julho de
2014 – 13h00min às 18h00min. Parceira
SINDIQUIM / ABIQUIM

