Informativo, 16 de fevereiro de 2012

DESTAQUE

CAFÉ DIÁLOGOS TRIBUTÁRIOS
O Café Diálogos Tributários retoma suas atividades no dia primeiro de março  quintafeira, o
palestrante convidado e Membro da FESDT  Vicente Brasil Junior, concede entrevista ao
Informativo FESDT:
(FESDT) Por que a escolha desse tema para a palestra?
(Vicente) Porque, apesar de sua grande importância, é uma matéria ainda pouco discutida.
Além disso, há uma grande confusão de ideias em torno desse tema.
(FESDT) Normalmente escutamos que a maior dúvida gira em torno da exportação de
serviços, e não da importação. Qual é a razão?
(Vicente) Essa é uma das confusões. A importação de serviços é até mais complexa do que a
exportação, há de se tomar muito cuidado com as premissas a serem tomadas, há muito a se
interpretar. No entanto, muitos preferem ir pelo caminho mais curto, que é simplesmente
afirmar que a incidência do ISSQN sobre a importação de serviços é inconstitucional.
(FESDT) Portanto, na sua opinião a incidência do ISSQN sobre a importação de serviços é
constitucional, certo?
(Vicente) Não estou afirmando isso, estou apenas apontando que não se pode fechar os
olhos para essa hipótese, que é preciso tomar cuidado para não cair na armadilha de ir pelo
caminho aparentemente mais fácil. Esse é um tema muito complexo e de grande relevância,
que deve ser analisado com muito cuidado.
O Café Diálogos Tributários é o grupo de estudos da FESDT, realizado para seus
Membros. Clique aqui e obtenha informações para ingresso na FESDT.

IV DIREITO TRIBUTÁRIO EM QUESTÃO CONCURSO DE MONOGRAFIAS DA FESDT
Estão abertas as inscrições para a 4ª edição do concurso de Monografias da FESDT. Acesse
www.fesdt.org.br e faça sua inscrição.
Os três primeiros colocados receberão sua premiação durante o XI Congresso de Direito
Tributário em Questão, com direito a hospedagem no Serrano Resort Convenções & SPA e
cortesia para o evento.
PRAZO PARA INSCRIÇÃO E ENVIO DAS MONOGRAFIAS: 12/03/2012
XI CONGRESSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO EM QUESTÃO
A comissão organizadora do XI Congresso de Direito Tributário em Questão, agradece o apoio
institucional recebido da:
Escola Superior de Direito Municipal  ESDM;
Universidade de Caxias do Sul  UCS;
Caixa de Assistência dos Advogados  OAB/CAA;
Conselho Regional de Contabilidade  CRC;
Associação dos Fiscais de Tributos do Estado do Rio Grande do Sul  AFISVEC;
Associação dos Juizes Federais do Estado do Rio Grande do Sul  AFUFERGS; e
Escola Superior da Magistratura  ESMAFE e Associação dos Juizes do Estado do Rio
Grande do Sul  AJURIS.
Em breve divulgaremos maiores informações do XI Congresso, já antecipando que teremos
valores reduzidos para estudantes de graduação. Aguardem!

NOTÍCIAS
VALOR ECONÔMICO  16.02.2012

RS deve aumentar autuações contra uso de incentivos de ICMS
VALOR ECONÔMICO  16.02.2012

Renda puxa carga tributária para 34% do PIB
INFOMONEY  16.02.2012

Brasil possui maior carga tributária da América Latina e Caribe, diz OCDE
VALOR ECONÔMICO  16.02.2012

Projeto suspende exigência do ponto eletrônico
VALOR ECONÔMICO  16.02.2012

Secretário da Fazenda de SP defende benefício dado para tablets
SÓ NOTÍCIAS  16.02.2012

MT – Estado cede e desobriga parte das empresas de usarem escrituração digital
TRIBUNA DO NORTE  16.02.2012

Natal – Contribuinte terá desconto no ITIV até o dia 23
SEFDF  16.02.2012

ICMS e ISSDF: SEF adota baixa automática de empresas com inscrição cancelada por mais de 5 anos
CONJUR  16.02.2012

Norma recente
Acesse aqui e veja mais notícias.

AGENDA
01.03.2012

Café Diálogos Tributários  ISS na Importação de Serviços
12.03.2012

Prazo para entrega das monografias do IV Concurso de Monografias da
FESDT
OUTROS EVENTOS:
01.03.2012  Escola Superior de Direito Municipal  ESDM promove palestra: "A possibilidade
de utilização de Termo de Ajustamento de Conduta em processo administrativo disciplinar",
maiores informações www.esdm.com.br

SUGIRA NOVOS CURSOS PARA A FESDT
A Diretoria Técnica da FESDT, aguarda tua sugestão.

Envie sugestões para o email fesdt@fesdt.org.br
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