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Prorrogação MVAs cosméticos, 

perfumaria, artigos de higiene 

pessoal e de toucador   

No Comunicado Técnico nº 18, que trata 

da prorrogação da entrada em vigor de 

novas margens de valor agregado 

(MVA’s) para operações que envolvem 

produtos cosméticos, perfumaria, artigos 

de higiene pessoal e de toucador devem 

ser considerados o texto e as tabelas nos 

links abaixo:  

Inteiro teor  
A Secretaria da Fazenda do Estado do Rio 

Grande do Sul, atendendo pleito realizado 

pelo CONTEC da FIERGS e do Sindicato 

das Indústrias Químicas no Estado do Rio 

Grande do Sul, publicou o Decreto nº 

53.185/2016, prorrogando para 1º de 

janeiro de 2017 a modificação os 

percentuais de margem de valor agregado 

para o cálculo do ICMS de substituição 

tributária nas operações com cosméticos, 

perfumaria, artigos de higiene pessoal e 

de toucador. O pleito buscou igualar a 

carga tributária das indústrias gaúchas a 

diversas outras empresas do 

setor que, desde 1º de agosto 

de 2016, possuíam medida 

liminar que proibia a 

aplicação das MVA’s 

reajustadas para os produtos 

cosméticos, de higiene e de 

toucador até 1º de janeiro de 

2017.  

Com o novo decreto, durante 

o período de 1º/04/2016 até 

31/12/2016, as MVA’s 

aplicáveis serão (Tabela 

prevista no Decreto nº 

52.846). Inteiro Teor Fonte 

FIERGS 

 
Dentre as empresas participantes, 
teremos três empresas do setor 
químico, que buscam parceiros no 
Rio Grande do Sul, seja para 
compra e venda de matéria-prima 
química ou representação e 
distribuição de produtos. 
DATA E HORÁRIO: 
07 de Novembro – 15h  às 17h30 
08 de Novembro – 9h às 11h30 
LOCAL:  
Hotel Deville Prime – Av. dos 
Estados, 1909, Porto Alegre – RS 

Participação gratuita- Inscrições 
sujeitas à análise do perfil da sua 
empresa. Mais Informações: 
larissa.behling@ahkrs.com.br ou 
pelo telefone 51 3222-5766  com 
Larissa. 

AGENDA 

OUTUBRO 2016 – Palestra: 
Requisitos Para Notificação 
e Registro de Produtos 
Saneantes  07 de outubro de 
2016 8h30min às 17h30min. 
Na FIERGS Apresentação: 
Francisco S. de Mancilha: 
Gerente de Saneantes - 
GESAN ANVISA/MS  

 

 

CNI APRESENTA 

RELATÓRIO COM A 

SITUAÇÃO DA 

ECONOMIA E 

PERSPECTIVAS 
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