
COPAGREM 

PLANO DE AÇÃO GRUPOS DE TRABALHO 
 

GRUPO 4 - TRIBUTAÇÃO 



OBJETIVO DO GRUPO DE TRIBUTAÇÃO 

• Unir esforços e fortalecer os diversos setores que 
compõem esta cadeia produtiva, por meio de 
uma maior sinergia e desenvolvimento de ações 
estratégicas na área tributária, tendo como 
consequência a melhoria do ambiente de 
negócios e o aumento de competitividade por 
meio da redução da carga tributária. 

 



Formatação Grupos de Trabalho 

•  Grupo 4 – TRIBUTAÇÃO – 12 Entidades 
• Temas:   Mapeamento da tributação incidente em cada 

setor da cadeia produtiva; desoneração da folha de 
pagamento; controle de papel imune; conflito tributário 
ISS x ICMS; pleitos para redução de tributos (PIS/COFINS 
de livros, alíquotas imposto de importação, regimes 
especiais, etc) e Guerra Fiscal. 

• Coordenação: DEJUR – FIESP 
• Adesão: 
•  SINAPEL – ABIGRAF NACIONAL - ANER - SINDIGRAF - SIGRARP - ABRO - 

ANATEC – CBL-  AFEIGRAF  - BRACELPA – ABIEA - SNEL     



PLANO DE AÇÃO – GRUPO 4 - TRIBUTAÇÃO 

• Introduzir melhorias no ambiente fiscal/tributário 
dos setores  que compõem a cadeia produtiva para 
gerar aumento de competitividade.  

OBJETIVO 

• Discussão das questões tributárias relevantes para cadeia 
produtiva, identificando oportunidades e implantando 
melhorias no ambiente fiscal/tributário dos setores. 

PRINCIPAIS AÇÕES 

• Segurança Jurídica 

• Redução da carga e custos tributários dos setores. 
RESULTADOS ESPERADOS 

• O grupo se reunirá mensalmente (1 semana antes da 
reunião do COPAGREM) pelas manhãs (das 9h às 
10h30min) para discussão e acompanhamento das ações. 

CRONOGRAMA 

(Reuniões, Ações, 
Implementação e Resultados) 



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
• Responsáveis: Fernanda Garcia – CBL; Jacomine – Livros, 

revistas e catálogos comerciais; Marcelo Boaventura – 
Rótulos e etiquetas e Nílsea – Embalagem e demais 
produtos gráficos. 

• Prazo: Setembro/2013. 

MAPEAMENTO DA TRIBUTAÇÃO 
INCIDENTE EM CADA SETOR 

• Responsável:  Coordenação GT Tributário 

• Prazo: Imediato 

DESONERAÇÃO DA  

FOLHA DE PAGAMENTO 

• Responsável: à definir 

• Prazo: à definir 
PLEITOS PARA REDUÇÃO DE 

TRIBUTOS 

• Responsável: à definir 

• Prazo: à definir 

CONTROLE DE PAPEL IMUNE 

CONFLITO TRIBUTÁRIO  

ISS X ICMS 


