ACCG
Carga tributária deixa ambiente
desfavorável para empreender

A

pós cumprir o período de recesso de ﬁnal de ano, o
Conselho Diretor da Associação Comercial e Empresarial
de Campina Grande (ACCG) retomou suas a vidades em
reunião realizada na noite de terça-feira (31). O encontro foi
liderado pelo presidente Marcos Procópio que conduziu uma
pauta recheada de temas atuais e que preocupam a classe
empresarial. Um dos assuntos discu dos foi a lei que autoriza a
que Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), sem
precisar de ação judicial, determine a órgãos ﬁnanceiros e de
registros de bens que impeçam movimentações e alienações de
propriedades pertencentes a quem esteja inscrito em dívida
a va, mesmo que injustamente.

Esta matéria foi amplamente abordada pelos empresários que
enxergam na Lei 13.606/2018, sancionada na quarta-feira
(10/1), mo vos para ter sua cons tucionalidade ques onada no
Supremo Tribunal Federal (STF). A Associação Comercial vai
mobilizar a Confederação das Associações Comerciais do Brasil
para cobrar a incons tucionalidade da referida legislação.

Matérias tributárias do âmbito estadual também mereceram
ques onamentos por parte dos empresários. Os dirigentes da
Associação Comercial para quem o ambiente tributário nacional
deses mula o espirito empreendedor.

Mudanças nas regras das cer ﬁcadoras digitais
Durante a reunião, o diretor da ACCG, Sidney Toledo, trouxe
informações sobre as mudanças que estão acontecendo no
mercado das certiﬁcadoras digitais. De acordo com Sidney
Toledo, o ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação)
publicou em setembro no Diário Oﬁcial novas regras e
procedimentos de segurança que deverão ser adotados pelas
empresas que operam no mercado de certiﬁcação digital. A
Instrução Normativa n° 10 deﬁne características de segurança
mínimas para as ARs (Autoridades de Registro) que geram
certiﬁcado dentro das normas da ICP-Brasil.

Autoridades de Registro
As Autoridades de Registro são os órgãos que atendem
diretamente os solicitantes dos certiﬁcados digitais, processando
suas requisições e conﬁrmando suas identidades. O trabalho da
AR é considerado o ponto mais sensível do processo de
certiﬁcação digital, porque a segurança do processo depende
justamente da correta identiﬁcação dos solicitantes dos
certiﬁcados.
As regras divulgadas detalham as normas para contratação dos
funcionários que operam os sistemas de requisição de
certiﬁcados, que precisam ter seus antecedentes criminais e sua
situação de crédito checados regularmente, bem como regras
para treinamento e acompanhamento destes proﬁssionais. A
instrução determina ainda as normas de segurança física da AR.
Em ambientes onde a geração de certiﬁcados é compartilhada
com outras atividades, o ITI passa a exigir monitoramento por
câmeras dos equipamentos, com guarda das imagens por até 60
dias, e controle de acesso as instalações da AR.

Credenciamento para o Sistema Tributário
Eletrônico con nua em fevereiro
O credenciamento das empresas, optantes do Simples Nacional,
no Sistema de Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) da Receita
Estadual segue neste mês de fevereiro. As empresas com
inscrições estaduais devem realizar o credenciamento via Portal
da SER Virtual http://www.receita.pb.gov.br. Na Receita
Estadual, existem 26.382 micros e pequenas empresas inscritas
no Simples. O credenciamento no DT-e é obrigatório para os
contribuintes do ICMS e será uma exigência para deferimento de
qualquer tipo de parcelamento ou benefícios ﬁscais a partir deste
ano.

As empresas do Simples precisam agilizar
o credenciamento para evitar problemas
O calendário de credenciamento começou em novembro com as
empresas do regime Normal. Em dezembro, foi a vez da
Substituição Tributária. De janeiro a março será das empresas do
Simples. As empresas do Simples precisam agilizar o
credenciamento para evitar problemas. Um dos principais
empecilhos no credenciamento tem sido o cadastro desatualizado
junto à Receita Estadual como, por exemplo, a indeﬁnição de
quem era o sócio administrador ou responsável pelo
estabelecimento.

Núcleo de empresas de segurança e
tecnologia se reúne nesta terça-feira
O recém-criado núcleo de empresas com atuação no mercado de
segurança e eletrônica e de tecnologia se reúne nesta terça-feira
na Associação comercial, a partir das 19hs. Em pauta, dentre
outros pontos, a criação de um código de ética para o setor.

