Dia dos namorados: você está presenteando o governo!
O amor está no ar é claro que uma das formas de demonstrar esse amor e através de
presentes, seja presente material, intangível, ou levar o seu amor para um lugar bem
legal.
Bem, sabemos que datas comemorativas e praticamente um ‘assalto’ os preços
sobem, oque estamos tratando de simples fato da oferta e demanda oque é benéfico
as empresas garantindo fase lucro oque faz às vezes pequenas atitudes precisa ter
disponibilidade econômica. E ai que quero chegar você sabe quanto custa o real
presente?
Quanto é o preço real, e qual é o tributo embutido neste produto. Se prepare, pois
você vai assustar! Não irei desenrolar todos os tributos, pois não terá utilidade neste
momento porque estamos tratando de presentear e neste cabe incidência IMPOSTOS.
Para melhor compreender o objetivo desta analise e demonstrar motivo da alta
tributação o governo crio o sistema tributário nacional onde divide a forma de
arrecadação buscando a melhor harmonia para atender toda a sociedade. O intuito
não e demonstrar se o sistema funciona, mas de demonstrar como o Brasil arrecada:
•
•
•

A renda: seja de pessoa física ou jurídica que aufere riqueza;
O patrimônio: Propriedade de bens;
Atividade econômica: Circulação de prestação de serviço ou venda de
mercadoria.

O Brasil frisa seu esforço na Atividade econômica e na Renda não que arrecadação do
patrimônio seja baixa, mas o nosso governo opto por concentrar no consumo onde
está a arrecadação dos chamados impostos indiretos. Claro que não e atoa, pois onde
está a maior arrecadação.
Logo após o entendimento superficial do sistema tributário nacional e possível voltar a
falar o motivo da alta carga tributaria dos presentes, pois esses estão ligados a
atividade econômica e por serem considerados bens supérfluos. E importante que o
contribuinte (consumidores) procure os menores preços e tenha um controle no seu
orçamento, pois nesse dia será impossível fugir da alta carga tributaria por presentear.
Então observe a carga tributaria de alguns produtos conforme pesquisa IBPT:

Perfume Importado 78,99%, Maquiagem Importada 69,53%, Perfume nacional
69,13%, Relógio 53,14%, Maquiagem nacional 51,41%, Jóias 50,44%, Água de
colônia nacional 50,38%, Aparelho MP3 49,45%, Secador de cabelos 47,88%,
Televisor 44,94%, Porta-retratos 43,47%, Bolsa de couro 41,52%, Telefone celular
39,80%, iPad e tablet, 39,12%, Chocolate 38,60%, Calça Jeans 38,53%, Sorvete,
37,98%, Bota 36,17%, Camisa 34,67%, Roupas 34,67%, Almoço em restaurante
32,31%, Teatro e cinema 30,25%, Pacote viagem 29,56%, Buquê de flores 17,71%,
Livros 15,52%.
E importante o dia para muitos e principalmente para o governo que também ganha.

