FIEMG OFERECE E-BOOK GRATUITO COM ORIENTAÇÕES
TRIBUTÁRIAS ÀS EMPRESAS
Baixe aqui o material, que traz informações estratégicas, capazes de impactar
seu negócio ﬁnanceiramente
As principais resoluções ocorridas no âmbito tributário no
Brasil em 2021, que podem
impactar a indústria, estão reunidas em um e-book elaborado pela Gerência Tributária da
FIEMG. É possível acessar o
material gratuitamente clicando neste link.
Gerente Tributária da FIEMG,
Luciana Mundim aponta que o
trabalho foi desenvolvido porque ocorreram várias decisões importantes na área tributária no ano passado, sobre as quais as empresas
levam muitos questionamentos à Federação.
“A gente teve a ideia de fazer esse compilado, porque foi um ano importante em decisões da área tributária
que impactam ﬁnanceiramente as empresas. E muitas nos procuram em busca de saber como fazer, o que
aplicar. Algumas nem sabem direito tudo o que saiu”, detalha Mundim.
Fluxo de caixa
A especialista reforça que é uma questão estratégica para as empresas conhecer essas decisões, porque
são normas que podem representar ﬂuxo de caixa pode representar ﬂuxo de caixa para elas. “Nesse momento, é mais importante ainda que as empresas conheçam todos os elementos que tenham algum impacto
no seu custo”, pondera.
A especialista reforça que é uma questão estratégica para as empresas conhecer essas decisões, porque
são normas que podem representar ﬂuxo de caixas pode representar ﬂuxo de caixa para elas. “Nesse momento, é mais importante ainda que as empresas conheçam todos os elementos que tenham algum impacto
no seu custo”, pondera.
Segundo a gerente, o e-book é mais uma forma de a FIEMG levar ao conhecimento das empresas questões
que são até vitais para a sua sobrevivência. “Há questões que estão ali que já estão decisões consolidadas.
É um conhecimento primário sobre a questão, importante para orientar as empresas”, defende ainda.
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