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EXCLUSÃO DO ICMS SOBRE PIS/COFINS - APROVEITAMENTO
Empresas de grande porte começam a registrar ganhos com a exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS e da COFINS, com a decisão do Supremo Tribunal Federal
em 2017. Mesmo que até o momento a decisão não tenha sido motivo de recurso
pela Fazenda, os valores já
podem ser aproveitados, de maneira especial por
contribuintes com processos definidos em seu favor pela Justiça.

DCTFWEB ENTRA EM VIGOR E SERÁ OBRIGATÓRIA PARA FATOS
GERADORES OCORRIDOS EM AGOSTO
A nova declaração que substituirá a Guia de recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social, a Declaração de
Débitos
e Créditos Tributários Federais e Previdenciários e de outras entidades e Fundos
(DCTFWeb), estará disponível a partir do dia 27/08/2018 e será
obrigatória
para os fatos que ocorram a partir de 01/08/2018.
Até o dia 15 do mês seguinte ao período de apuração, deverá ser entregue a
DCTFWeb, sendo que se não for dia útil, será transmitida para o dia seguinte. Sua
apresentação deverá ser feita por empresas cujo faturamento em 2016
tenha
superado os R$ 78 milhões ou que tenham optado por aderir ao e Social. No portal
do e-CAC o contribuinte poderá realizar as operações necessárias.

STJ NEGA ENTRADA DE EMPRESA E HERDEIRO EM PROCESSO PARA
ANULAR DOAÇÃO DE COTAS
A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido de um herdeiro na
participação de um processo ajuizado por um empresário, cuja a discussão é a
revogação de doação de cotas da empresa. Por unanimidade, os ministros
decidiram que a ausência dos herdeiros não inviabilizaria o processo, mesmo que a
doação de cotas tenha sido realizada dentro de um planejamento sucessório.

LANÇAMENTO DO LIVRO “ PONTEIO” ( Editora CRV)
Doutora Sandra Barbon Lewis, sócia do Escritório Barbon & Serafim Advogados
Associados, marca presença no lançamento do livro “Ponteio” (editora CRV), da
Escritora Soeli Tiegs, na Livraria da Vila, no Shopping Pátio Batel. O livro, de
poemas, consolida um
trabalho de vários anos e merecedor de diversos
prêmios em distintos fóruns, nacionais e internacionais.
Estaremos sorteando um exemplar do livro,
no dia 31/08/18, às 14:30 em nosso Escritório.
Interessados no sorteio, gentileza responder
este email informando
nome completo e
telefone até o dia 31/08/18 às 14 horas.
O contemplado será informado diretamente.

Caso tenha alguma dúvida, estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos acerca do assunto.

