Informe Comercial

NOTÍCIAS DO FISCO
Se depender da gente SANTA CATARINA vive melhor.
Auditores Fiscais da Receita Estadual

SINDIFISCO
SINDICATO DOS FISCAIS DA FAZENDA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

LEI ORGÂNICA PARA A
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

A PEC 186/07, em tramitação na Câmara dos Deputados, trata da Lei
Orgânica da Administração Tributária - LOAT, que disporá sobre as
atividades da tributação, fiscalização e arrecadação de tributos. O
assunto foi tema de Seminário realizado em Florianópolis no último
dia 15. A PEC dará origem a uma lei complementar nacional que
servirá para todos os entes da Federação, visando disciplinar a gestão
administrativa, financeira e funcional do órgão fiscalizador dos
estados. Estabelecerá as normas gerais aplicáveis à Administração
Tributária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, dispondo
sobre os direitos, deveres, garantias e prerrogativas dos cargos de sua
carreira específica.
A LOAT virá para estabelecer os atributos necessários para que
a Administração Tributária seja eficiente, eficaz, moderna, e,
principalmente, para que consiga alcançar o seu objetivo de arrecadar
os impostos que servirão para o desenvolvimento sócio-econômico
das unidades federadas.
Alguns estados já avançaram nesta discussão e se anteciparam à
legislação nacional, promulgando a Lei Orgânica da Administração
Tributária em seus âmbitos de atuação, tais como os estados de
Sergipe, Pará e Rio Grande do Sul.

STF VOTA PELO FIM DO CALOTE DOS
PRECATÓRIOS

O STF decidiu nesta semana pela inconstitucionalidade das regras
que permitiam aos estados, aos municípios e à União parcelarem
em até 15 anos as dívidas com precatórios, ou seja, condenações em
ações judiciais. Agora o pagamento tem que ser de uma só vez, até
o ano seguinte ao da condenação. Também é inconstitucional propor
ao credor que aceite uma redução do valor para receber mais rápido
os seus direitos.

BONS RESULTADOS DE AÇÕES FISCAIS
PODEM APONTAR RECUPERAÇÃO DA
RECEITA

O ano de 2012 foi um ano difícil para a arrecadação Catarinense.
Ainda assim, com o empenho do Fisco estadual, conseguiu-se um
incremento bem superior ao movimento econômico. Enquanto o
PIB brasileiro cresceu 0,9% no ano passado, a arrecadação tributária
de Santa Catarina pulou de 14.4 bilhões de reais para 15,4 bi, com
incremento de 7,3%. Porém 2013 pode estar apresentando bons sinais
de recuperação. Em janeiro ações fiscais recuperaram mais de R$ 51
milhões em auditorias de monitoramento. Em fevereiro, operações
de fiscalização em estabelecimentos de varejo e bebidas apontaram
para infrações detectadas nestes setores.
Em março, acordo com grandes empresas do setor de cosméticos
uniformizou tratamento tributário por substituição tributária. A
operação Contribuinte Regular e a Operação Corpo a Corpo também
tendem a apresentar resultados em curto prazo. No setor de grandes
redes de estabelecimentos e estabelecimentos atacadistas, o cerco
vem se fechando a contribuintes de outros estados. A recuperação de
créditos tributários pode passar dos R$ 25 milhões.

FEDERAÇÃO NACIONAL DO FISCO
ESTADUAL E DISTRITAL FAZ
REUNIÃO EM FLORIANÓPOLIS

Também aconteceu em Florianópolis, neste mês de março, Reunião
Extraordinária da FENAFISCO. O encontro foi prestigiado com
a presença dos Deputados Estaduais Gelson Merísio e Gilmar
Knaesel, que é Auditor Fiscal de carreira, filiado ao SINDIFISCO.
Um dos grandes temas discutidos foi o Projeto de Lei Orgânica da
Administração Tributária – LOAT. A comissão responsável pela
elaboração do anteprojeto apresentou os trabalhos e, em breve,
o material estará disponível em edição especial da Revista Visão
FENAFISCO.
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