
 

 

 

CÂMARA APROVA MP 685 E RETIRA OBRIGAÇÃO DE 
INFORMAR PLANEJAMENTO FISCAL 

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (17/11), a 

Medida Provisória 685, mas retirou do texto a obrigação de contribuintes 

informarem à Receita Federal sobre seus planejamentos fiscais, como previa a 

regra original. A MP já havia sido aprovada pela Câmara sem os artigos que 

falavam em planejamento tributário, mas o trecho foi reincluído no texto, com 

adaptações, pelo Senado. O texto agora segue para a sanção presidencial. (...). 

O trecho da MP 685 que obrigava contribuintes a informar ao Fisco sobre seus 

planejamentos fiscais foi bastante criticada por tributaristas. Primeiro porque ele 

dava à elisão fiscal o tratamento de um crime, quando a prática é legal — trata-

se do uso de mecanismos da lei para pagar menos impostos. 

Depois porque a MP previa que a não informação sobre os planejamentos seria 

tratada como omissão dolosa de informações à Receita Federal. Isso quer dizer 

que seria aplicada uma multa de 150% sobre o valor devido, já que a 

sonegação de informações é tratada como fraude fiscal pela lei. 

 

Fonte: Revista Consultor Jurídico 

 

 

TRIBUTARISTAS DISCUTEM A CRIAÇÃO DE IMPOSTO ÚNICO 

Uma proposta de reforma tributária vem sendo desenhada por um grupo de 

especialistas formado por ex-ministros, tributaristas e economistas. O ponto 

central da proposta é a criação de um imposto único de transição, que 
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conviveria com os tributos já existentes, sendo que, aos poucos, substituiria o 

ICMS, Pis/Cofins e o ISS. 

Esse imposto único foi chamado por seus idealizadores de Imposto Geral sobre 

o Consumo (IGC). Ele teria uma alíquota inicial de 1%. Na prática, na primeira 

etapa do projeto, seria mais um tributo incluído ao sistema tributário atual. Já 

nas etapas seguintes da implantação o IGC começaria a substituir os tributos 

federais, municipal e estadual, incorporando suas alíquotas. A transição 

completa se daria em 2030, caso iniciasse em 2016. 

 

Fonte: Diário do Comércio 

 

 

RECEITA ESCLARECE PIS/COFINS SOBRE EXPORTAÇÕES 

Por Laura Ignacio - de São Paulo 

A Receita Federal cobrará 4,65% de PIS e Cofins das empresas que recebem 

pagamento por exportações em moeda estrangeira, mantêm o dinheiro no 

exterior e registram variação cambial positiva sobre esse montante. O 

entendimento foi publicado ontem por meio do Ato Declaratório Interpretativo 

(ADI) nº8. 

A redação do ADI, porém, gerou diversas interpretações entre tributaristas. 

Alguns afirmaram que há a possibilidade de questionamento da cobrança no 

Judiciário. 

Por nota, a Receita respondeu ao Valor que "eventuais receitas de variação 

cambial averiguadas no momento do recebimento dos valores decorrentes da 

operação de exportação estão beneficiadas pela redução a zero de que trata o 

Decreto nº 8.426, de 2015." Somente depois desse momento poderá ser 

cobrado o PIS e a Cofins. 

 

Fonte: Valor 

Nota: Em caso de dúvidas, pedimos a gentileza de entrar em contato  através do e-mail: 
sicap@andap.org.br, ou preenchendo o formulário de consulta em nossos sites: 

www.andap.org.br ou www.sicap-sp.org.br 
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