Governo Federal zera imposto
para diesel e gás de cozinha
Medida vale a partir de 1º de março e, no caso do diesel, dura
2 meses – (Foto:Agência Brasill)
Opresidente Jair Bolsonaro anunciou nessa quinta-feira que vai
zerar, por dois meses, a partir de primeiro de março, os
impostos federais que incidem no valor final do diesel.
Segundo o presidente, a medida é pra compensar os reajustes no
preço do combustível e também para pensar numa solução
definitiva em relação à cobrança de impostos.
“A partir de primeiro de março não haverá qualquer imposto
federal no diesel por dois meses. Por que por dois meses?
Porque nesses dois meses nós vamos estudar uma maneira
definitiva de buscar zerar esse imposto no diesel. Até pra
ajudar a contrabalancear esse aumento excessivo, mas eu não
posso interferir, mas alguma coisa vai acontecer na Petrobras
nos próximos dias”.
O presidente também anunciou que vai zerar os impostos
federais sobre o gás de cozinha a partir de primeiro de março.
“A partir de primeiro de março não haverá qualquer tributo
federal no gás de cozinha, Ad Eternum. O gás de cozinha está
em média R$ 90 lá na ponta da linha, pro consumidor, e o preço
na origem está um pouco abaixo de R$ 40. Então se está R$90,
R$50 é de ICMS, distribuição e a margem de lucro de quem está
na ponta da linha”.
Os impostos federais que incidem sobre os combustíveis são
CIDE, PIS e Cofins. O presidente Jair Bolsonaro ainda não
informou como será feita a compensação desses tributos.
Para registrar sua opinião, copie o link ou o título do

conteúdo e clique na barra de manifestação.
Você será direcionado para o “Fale com a Ouvidoria” da EBC e
poderá nos ajudar a melhorar nossos serviços, sugerindo,
denunciando, reclamando, solicitando e, também, elogiando.
Por:| Agência Brasil
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
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“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93
981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site:
www.folhadoprogresso.com.br
mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou

ee-mail:

adeciopiran.blog@gmail.com
https://www.folhadoprogresso.com.br/manter-vinculos-entre-os-e
studantes-durante-a-pandemia-e-importante-ressaltameducadores/

