Informativo – 01/2016
Novidades na Declaração do Imposto de Renda 2016
A Receita Federal anunciou as novidades e regras do Imposto de Renda das Pessoas
Físicas para este ano. Entre as inovações está a obrigatoriedade de informar o CPF
dos dependentes e alimentandos com 14 anos ou mais (antes a idade era a partir dos
16 anos).
O que você precisa saber sobre o imposto no turismo
Contribui com a repórter Samantha Lima da Revista Época na matéria sobre imposto
de renda no turismo. É mais um setor afetado pelo aumento da carga tributária. Boa
leitura!
Benefícios especiais para quitação de dívida com a Fazenda Estadual do RJ
Para a regularização dos débitos com valor até R$ 10.000.000 (dez milhões de reais),
fica autorizado o pagamento à vista com redução de 100% (cem por cento) dos juros
de mora e de 100% (cem por cento) das multas ou objeto de parcelamento em até 60
(sessenta) parcelas mensais e sucessivas, com redução de 80 % (oitenta por cento)
dos juros de mora e de 80% (oitenta por cento) das multas, sendo a primeira parcela
correspondente a, no mínimo, 5% (cinco por cento) do valor consolidado.
Liminar suspende portaria da Receita que viola sigilo de contribuintes
A Justiça Federal em Rondônia deferiu liminar favorável à Ordem dos Advogados do
Brasil Seccional Rondônia (OAB/RO) e determinou a suspensão da eficácia e
aplicação da Instrução Normativa da Receita Federal n.º 1571, que viola o sigilo fiscal
dos contribuintes. A entidade ajuizou o Mandado de Segurança (MS) para suspender
a norma, no último dia 15 de janeiro, sob a alegação de que o dispositivo da Receita
viola a Constituição Federal, por ser uma invasão da intimidade e da vida privada dos
cidadãos.
STF decide que IPI é devido sobre importação de automóveis por pessoa física

Por maioria, o Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que incide o Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) na importação de automóveis por pessoas físicas para
uso próprio. A decisão foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
723651, com repercussão geral reconhecida, no qual um contribuinte questionou
decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) que manteve a cobrança
do tributo. O julgamento resolverá, pelo menos, 358 processos que tratam da matéria
e estão sobrestados em outras instâncias do Judiciário.
Na mídia:
Revista Época – O que você precisa saber sobre o imposto sobre o turismo
Consumidor RS – Imposto de renda sobre o setor de Turismo
Mercado e Eventos - Dúvidas sobre imposto de renda sobre turismo
Portal do Consumidor – O que você precisa saber sobre Imposto sobre Turismo
O Globo – Niterói espera arrecadar R$ 120 mi com securitização da Dívida Ativa
Comemorando em 2016:
 17 anos de advocacia
 15 anos ensinando Direito (desde 2007 no IBMEC e desde 2008 na FGV)
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