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NOVO PROGRAMA INDUSTRIAL  DE GOIÁS

PROGOIÁS



Nº 3

- FOMENTAR (1984), PRODUZIR (2000) e Crédito Especial p/

Investimento (1999).

- Reinstituídos por meio da Lei nº 20.367/18, com base na Lei

Complementar nº 160/17 e Convênio ICMS 190/17, condicionados à

celebração de novos TARES em julho de 2019 e abril de 2020 para

continuidade dos incentivos.

ATUAIS INCENTIVOS INDUSTRIAIS CONCEDIDOS POR 

GOIÁS



Nº 4

POR QUE CRIAR UM NOVO INCENTIVO?



FRAGILIDADES DOS PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR

Nº 5

- Decisões judiciais contrárias ao Estado para cumprimento imediato. Valores de

junho de 2019:

- Valor financiado = R$ 258 milhões.

- Arrecadação ICMS Normal = R$ 89 milhões.

- Arrecadação ICMS Operações Incentivadas = R$ 78 milhões.

- Repasse para municípios = R$ 65 milhões.

- Praticamente zera a arrecadação do ICMS Incentivado das indústrias

beneficiadas (vinculações).



FRAGILIDADES DOS PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR

Nº 6

- Decisões judiciais envolvendo 20 anos de tramitação – em fase de execução –

valor histórico inviabiliza o Estado = 25% x 3 bilhões x 20 anos = R$ 15 bilhões

(praticamente um arrecadação anual de ICMS).

- Procedimentos de concessão, comprovação e auditoria extremamente

burocráticos – onerosidade, morosidade e insegurança jurídica (envolvimento de

vários órgãos: SIC, Goiasfomento e ECONOMIA).



PROPOSTA PARA NOVO PROGRAMA DE INCENTIVO - GOIÁS

Nº 7

Novo Programa: se não for por adesão, deve ser aprovado pelo CONFAZ

(unanimidade)

Sugestão:

- Adesão ao incentivo fiscal para o setor industrial, concedido pelo Estado

do Mato Grosso do Sul.

- Foi identificado que o incentivo fiscal concedido pelo estado de MS, já

adotado pelo DF, é equivalente ao Fomentar/Produzir, sem as fragilidades

indicadas.

- A Lei Complementar nº 160/17 e a Lei nº 20.367/18 permitem a adesão

pretendida.



PROPOSTA PARA NOVO PROGRAMA DE INCENTIVO - GOIÁS

Nº 8

Decreto para aderir às seguintes Leis do Estado de Mato Grosso do Sul:

- Lei Complementar nº 93, de 5 de novembro de 2001.

- Lei nº 4.049, de 30 de junho de 2011.



Nº 9

TRANSIÇÃO

- Possibilidade de migração dos atuais beneficiários dos programas

Fomentar e Produzir para o novo programa.

- Manutenção para os atuais beneficiários e vedação para novos

contratos de financiamento de Produzir e Fomentar.

- Continuidade dos subprogramas do Produzir e do Crédito Especial

para Investimentos.

PROPOSTA PARA NOVO PROGRAMA DE INCENTIVO - GOIÁS



VANTAGENS DA PROPOSTA   

Nº 10

- Institucionalização das informações relativas aos beneficiários, valores

investidos, valores fruídos e montante da renúncia.

- Simplificação para concessão (procedimento informatizado) e para migração

para o novo programa.

- Simplificação no cumprimento das obrigações principais e acessórias pelos

beneficiários (eliminação de procedimentos burocráticos).

- Auditoria realizada exclusivamente na EFD (ausência de auditoria de

investimentos para concessão do PROGOIÁS - comprovação na escrituração

fiscal do contribuinte - acompanhamento mensal).



VANTAGENS DA PROPOSTA   

Nº 11

- Concedido por prazo certo e não por valor estimado de fruição.

- Equivalência ao FOMENTAR e PRODUZIR, em termos de valor do incentivo.

- Dispensa agente financeiro na operacionalização (ausência de financiamento).

- Celeridade na concessão do PROGOIÁS (crédito outorgado) – trâmite

exclusivamente na Secretaria de Estado da Economia.



PRINCIPAIS  PONTOS  DA  NOVA  PROPOSTA 

Nº 12

- Concedido sob forma de crédito outorgado de até 60% ou 67% do Saldo

Devedor correspondente a operações com produtos de industrialização

própria. Diferenciação por município, de acordo com o desenvolvimento

econômico desses.

𝐃𝐈𝐍𝐂𝐄𝐍𝐓𝐈𝐕𝐀𝐃𝐀𝐒 − 𝐂𝐈𝐍𝐂𝐄𝐍𝐓𝐈𝐕𝐀𝐃𝐀𝐒 −𝐌

DINCENTIVADAS = Débito de ICMS correspondente às operações incentivadas 

com produtos de industrialização própria.

CINCENTIVADAS = Crédito de ICMS correspondente às operações incentivadas 

com produtos de industrialização própria.

M = Média de ICMS a recolher - no caso de ampliação.



PRINCIPAIS  PONTOS  DA  NOVA  PROPOSTA 

Nº 13

- Fruição direta na EFD (sem financiamento).

340,00170,00

Débitos

0,67 x (340,00 – 170,00) = 113,90

56,10
SALDO DEVEDOR =
ICMS A RECOLHER

C/C ICMS
Créditos



PRINCIPAIS  PONTOS  DA  NOVA  PROPOSTA 

Nº 14

- Fruição direta na EFD (sem financiamento).

340,00170,00

C/C ICMS

0,67 x (340,00 - 170,00 - 30,00 ) = 93,80

76,20
SALDO DEVEDOR =
ICMS A RECOLHER

Média = 30,00

Créditos Débitos



PRINCIPAIS  PONTOS  DA  NOVA  PROPOSTA 

Nº 15

Investimentos abrangidos:

- implantação de novo estabelecimento industrial;

- ampliação de estabelecimento industrial já existente;

- revitalização de estabelecimento industrial paralisado.

- abrange as operações com produto resultante de industrialização efetuada

neste Estado, por encomenda e ordem do estabelecimento beneficiário, em

outro estabelecimento próprio ou de terceiros.

- Instrução Normativa classificará as operações e prestações em

incentivadas e não incentivadas, considerando, em especial, o Código Fiscal

de Operações - CFOP - e o Código de Situação Tributária - CST.



PRINCIPAIS  PONTOS  DA  NOVA  PROPOSTA 

Nº 16

Os investimentos previstos devem ser:

- de, no mínimo, no valor correspondente ao percentual de X% (xis por

cento) do montante estimado para fruição do PROGOIÁS, nos primeiros 36

(trinta e seis) meses de utilização do benefício.

- X% - definido com base nos projetos aprovados pelo Fomentar ou

Produzir.

- realizados dentro do prazo de 36 (trinta e seis) meses, contados do mês

seguinte ao de expedição do Termo de Enquadramento no programa

PROGOIÁS.



PRINCIPAIS  PONTOS  DA  NOVA  PROPOSTA 

Nº 17

Ao beneficiário do PROGOIÁS fica:

- Atribuída a condição de substituto tributário pelas operações internas

anteriores com produtos primários.

- Permitida a liquidação do ICMS incidente na importação do exterior, de

matéria-prima, de material secundário e de acondicionamento ou bem para

integração ao ativo imobilizado, mediante lançamento a débito na escrituração

fiscal, de acordo com o disposto na legislação tributária específica (Decreto

específico pode afastar a permissão: proteção do mercado interno).

- Permitida a apuração do ICMS devido na operação interna anterior,

juntamente com aquele devido pelas operações de saídas próprias do

estabelecimento beneficiário, resultando em um só débito por período.



PRINCIPAIS  PONTOS  DA  NOVA  PROPOSTA 

Nº 18

Ao beneficiário do PROGOIÁS fica:

- Permitida a utilização dos benefícios fiscais da isenção, redução da base de

cálculo ou do crédito outorgado relativos ao ICMS, concedidos sobre o valor

da operação ou prestação ou sobre o saldo devedor resultante de operações

ou prestações com produtos de industrialização própria, observadas as

condições previstas na legislação tributária específica e, ainda, o disposto no

parágrafo único.

- Os demais benefícios fiscais continuam sendo aplicáveis normalmente.



PRINCIPAIS  PONTOS  DA  NOVA  PROPOSTA 

Nº 19

Condições Para Fruição do Crédito Outorgado

- Cumprimento de metas de arrecadação, na forma, prazo e condições

estabelecidas em Termo de Enquadramento no programa PROGOIÁS

expedido pela Secretaria de Estado da Economia.

- Contribuição para o Fundo PROTEGE GOIÁS no percentual de 15% (quinze

por cento), dispensada essa contribuição para os estabelecimentos situados

em município prioritário e para os migrantes com financiamento no percentual

de 98% do saldo devedor de ICMS.

- Deferimento pela Secretaria de Estado da Economia do pedido do

interessado para enquadramento no programa PROGOIÁS, feito por meio de

requerimento eletrônico, criado para esse fim e residente no site da Secretaria

de Estado da Economia.

- Realização dos investimentos propostos.



PRINCIPAIS  PONTOS  DA  NOVA  PROPOSTA 

Nº 20

Condições Para Fruição do Crédito Outorgado

- Adimplência com o ICMS relativo à obrigação tributária própria ou em que for

responsável por substituição tributária e com a contribuição ao PROTEGE

GOIÁS, referida no inciso II do art. 9º.

- Inexistência de crédito tributário inscrito em dívida ativa estadual.

- A falta de pagamento ou o pagamento parcial correspondente a determinado

período de apuração implica perda do direito de o contribuinte utilizar o crédito

outorgado, exclusivamente no referido período de apuração, exceto se houver

o pagamento antes do início da ação fiscal, situação em que fica permitida a

utilização do benefício;

- Havendo pagamento parcial, é permitida a utilização proporcional do crédito

outorgado.



PRINCIPAIS  PONTOS  DA  NOVA  PROPOSTA 

Nº 21

Metas de Arrecadação.

- Natureza da atividade industrial exercida e o segmento econômico ao qual

pertence o estabelecimento.

- Modalidade do empreendimento à qual se destina o investimento.

- Sazonalidade da atividade exercida, quando for o caso.

- Localização do estabelecimento no território goiano, em especial em relação

à localização em município classificado como prioritário.



PRINCIPAIS  PONTOS  DA  NOVA  PROPOSTA 

Nº 22

Metas de Arrecadação - podem ser estabelecidas de forma individualizada,

por estabelecimento, isolada ou cumulativamente:

- Em valor fixo (corrigido sempre no mês de fevereiro do ano seguinte –

índice de correção dos tributos estaduais).

- Percentual de carga tributária efetiva mínima, a ser aferido por meio da

divisão do valor do ICMS a recolher em determinado período de apuração

pelo valor das correspondentes operações incentivadas com o PROGOIÁS.

%𝐶𝑇𝐸𝐹𝐸𝑇𝐼𝑉𝐴 =
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝐼𝐶𝑀𝑆 𝐼𝑁𝐶𝐸𝑁𝑇𝐼𝑉𝐴𝐷𝑂

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴ÇÕ𝐸𝑆 𝐼𝑁𝐶𝐸𝑁𝑇𝐼𝑉𝐴𝐷𝐴𝑆



PRINCIPAIS  PONTOS  DA  NOVA  PROPOSTA 

Nº 23

- Implantação e revitalização, carga tributária efetiva mínima - a partir do 13º

mês subsequente ao mês de início ou retomada das atividades.

- Ampliação – não se exigirá carga tributária efetiva mínima nos primeiros 12

(doze) meses de fruição - Exigida média de ICMS – Cálculo Simples –

Correção – Fevereiro do Ano .

- Meta fixa pode ser exigida inclusive nos primeiros 12 (doze) meses.



PRINCIPAIS  PONTOS  DA  NOVA  PROPOSTA 

Nº 24

Metas de Arrecadação

- Aferidas em período correspondente ao mês civil ou por período superior ao

mês civil, até 6 meses.

- Revistas para cada ano civil, considerando a carga tributária efetivamente

praticada pelo contribuinte no ano civil anterior, de forma a evitar que a carga

tributária utilizada para as metas de arrecadação seja subestimada ou

superestimada. (fevereiro do ano civil seguinte) ao de fruição do crédito

outorgado.

- Não cumprimento da meta de arrecadação no período considerado - estorno

na EFD do estabelecimento (códigos próprios).



PRINCIPAIS  PONTOS  DA  NOVA  PROPOSTA 

Nº 25

Do Enquadramento no PROGOIÁS

- Deve ser feito, por meio eletrônico, mediante o preenchimento de

requerimento eletrônico residente no site da Secretaria de Estado da

Economia, a quem cabe a análise e decisão sobre o deferimento do pedido.

- O requerimento conterá, no mínimo, as seguintes informações: dados

cadastrais; informações econômico-fiscais; investimentos propostos;

expectativa de faturamento e ICMS a ser gerado pelo estabelecimento.

- Declaração de que não foi condenado em decisão final por conduta ou

atividade lesiva ao meio ambiente ou por reduzir alguém a condição análoga à

de escravo, conforme a legislação aplicável.

Cabe ao titular da Secretaria de Estado da Economia a expedição do

Termo de Enquadramento no PROGOIÁS.



FLUXO PROGOIÁS

Nº 26

Contribuinte preenche 

requerimento eletrônico - 

site da Economia

Análise - Superintendência 
de Informações 

Econômico-fiscais

Análise - Superintendência 
de  Política Tributária

Expedição do TE 
PROGOIÁS  Secretário

Contribuinte Informa 
Investimentos Propostos 

na EFD Inicial

Contribuinte Informa 
Investimentos Realizados 

na EFD Mensal

Fisco Audita pela EFD –
podendo fazer verificação 

Física



FOMENTAR E PRODUZIR  - FLUXO

Nº 27

Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços

Gerência de Especial de 
Análise de Projeto e 

Auditoria

Gerência de Especial de 
Análise de Projeto e 

Auditoria

Gerência de Especial de 
Análise de Projeto e 

Auditoria
Comissão Executiva CD PRODUZIR CD PRODUZIR

Analisa o projeto de 
viabilidade 

econômico-financeiro
Emite parecer técnico

Prepara a pauta da 
reunião da Comissão 

Executiva

Adota o parecer 
técnico

Emite resolução
Encaminha a 
resolução à 

GOIASFOMENTO

Empresa

Elabora o projeto de 
viabilidade econômico-

financeiro
Cadastra o Projeto Protocola o Projeto 



Nº 28

FOMENTAR E PRODUZIR  - FLUXO

Goiasfomento Empresa

Coordenaria de Análise de 
Crédito

Coordenaria Jurídica
Coordenadoria de Análise 

de Crédito

Efetua o cadastro e 
verifica a documentação 

da empresa e sócios

Verifica a parte jurídica 
da contratação e 

elabora o contrato

Entra em contato 
com a empresa para 
assinar o Contrato

Assina e registra o 
contrato

Prepara a 
documentação e solicita 

auditoria de 
investimento



Nº 29

FOMENTAR E PRODUZIR  - FLUXO

SIC Secretaria de Estado da Economia SIC

Gerência de Especial de 
Análise de Projeto e 

Auditoria

Gerência de Controle e 
Benefícios Fiscais

Gerência de Regimes 
Especiais

Superintendência de
Política Tributária

Gabinete de Secretário
Gerência de Especial de 

Análise de Projeto e 
Auditoria

Recebe a 
documentação relativa 

aos investimentos 
realizados

Realiza auditoria de 
investimento e emite 

relatório

Solicita documentação 
e elabora minuta de 

TARE
Aprova o parecer Celebra o TARE

Recebe informações 
quanto à assinatura 

do TARE



Nº 30

FOMENTAR E PRODUZIR  - FLUXO

Empresa

Recolhe 27% do ICMS, 
10% da Parcela 

Incentivada e 0,2% de 
juros

Informa os pagamentos 
SIC

Goiasfomento

Coordenaria de Análise de 
Crédito

Coordenaria de Análise de 
Crédito

Coordenadoria de Análise 
de Crédito

Recebe a informação dos 
pagamentos

Controla o pagamento 
dos juros mensais de 

0,2% 

Encaminha à empresa 
extrato dos 
pagamentos

Empresa

Entrega a documentação 
relativa aos fatores de 

desconto

SIC

Recebe e encaminha a 
documentação à 

ECONOMIA

Secretaria de Estado da Economia

Gerência de Controle e 
Benefícios Fiscais

Gerência de Controle e 
Benefícios Fiscais

Recebe a documentação 
comprobatória relativa aos 

fatores de desconto

Realiza a avaliação de 
desempenho e emite 

relatório



PRINCIPAIS  PONTOS  DA  NOVA  PROPOSTA 

Nº 31

SUSPENSÃO do Termo de Enquadramento:

- Realização parcial, no prazo de 36 meses, desde que superior a 50% do

valor dos investimentos previstos, hipótese em que:

- o crédito outorgado efetivamente utilizado deve ser reduzido, por meio de

estorno na escrituração fiscal EFD, na proporção que o valor dos

investimentos não realizados representar no valor dos investimentos

previstos.

- Os investimentos previstos devem ser completados, dentro de 12 (doze)

meses, contados do mês seguinte ao da suspensão do Termo de

Enquadramento, sob pena de REVOGAÇÃO.



PRINCIPAIS  PONTOS  DA  NOVA  PROPOSTA 

Nº 32

- Notificação, antes da efetivação da suspensão, por meio do Domicílio

Tributário Eletrônico - DTE -, a corrigir a omissão no prazo de 30 (trinta)

dias.

- Na ocorrência de suspensão do Termo de Enquadramento, o contribuinte

fica impedido de utilizar, em caráter definitivo, o PROGOIÁS, na apuração

do ICMS correspondente ao mês da suspensão até a apuração do ICMS

correspondente ao mês anterior a sua regularização.

- Compete ao Secretário de Estado da Economia a aplicação da suspensão.



PRINCIPAIS  PONTOS  DA  NOVA  PROPOSTA 

Nº 33

O estabelecimento será DESENQUADRADO do PROGOIÁS, se ocorrer a

REVOGAÇÃO do Termo de Enquadramento.

Revogação do Termo de Enquadramento:

- Encerramento das atividades da empresa ou do estabelecimento incentivado.

- a Não realização ou realização parcial igual ou inferior a 50% (cinquenta por

cento) dos investimentos previstos, no prazo de 36 meses.

- Existência de crédito tributário inscrito em dívida ativa estadual.



PRINCIPAIS  PONTOS  DA  NOVA  PROPOSTA 

Nº 34

- A revogação do Termo de Enquadramento:

- Implicará a cobrança imediata do crédito tributário relativos aos valores

utilizados indevidamente, acrescido da atualização monetária e dos demais

acréscimos legais previstos na legislação tributária.

- Será efetivada 30 (trinta) dias após o contribuinte ter sido notificado da

ocorrência da situação que possa dar causa à revogação, permitida a

regularização da situação dentro do referido prazo.

- Compete ao Secretário de Estado da Economia.



Nº 35

PRINCIPAIS PONTOS DA NOVA PROPOSTA

Realização ≥ 50% do 
Investimento Previsto 

Realização < 50% do 
Investimento Previsto 

Estorno Proporcional do 
PROGOIÁS

Complementou o valor 
do investimento Fim da Suspensão 

Suspensão da utilização do 
PROGOIÁS até complementação 

do valor do Investimento

Não complementou o 
valor do investimento

Desenquadramento do 
PROGOIÁS 

Cobrança proporcional do 
valor utilizado (se não 

efetuou o estorno 
proporcional ou se 
utilizou enquanto 

suspensa a utilização)

Desenquadramento do 
PROGOIÁS 

Cobrança do valor 
total utilizado (sem 

proporção)

36º Mês Após o Enquadramento



PRINCIPAIS  PONTOS  DA  NOVA  PROPOSTA 

Nº 36

Os contribuintes industriais enquadrados nos Programas FOMENTAR, PRODUZIR

(inclusive MICROPRODUZIR) podem migrar para o PROGOIÁS.

- O pedido de migração para o PROGOIÁS deve ser feito junto à Secretaria de

Estado da Economia na forma prevista para o demais interessados.

- O contribuinte migrante renuncia, em caráter irretratável e irrevogável, ao

FOMENTAR ou PRODUZIR.



PRINCIPAIS  PONTOS  DA  NOVA  PROPOSTA 

Nº 37

Será garantido ao empreendimento migrante:

- Fruição do benefício pelo prazo máximo.

- Fruição do crédito outorgado no percentual de:

- 67% para os beneficiários do MICROPRODUZIR e do PRODUZIR cuja parcela

mensal do financiamento seja de 98% (noventa e oito por cento), na data de

enquadramento ao PROGOIÁS.

- 60% para os demais.

- Manutenção da média do ICMS - projeto original.



PRINCIPAIS  PONTOS  DA  NOVA  PROPOSTA 

Nº 38

Beneficiários do PRODUZIR ou FOMENTAR que, na data de adesão ao PROGOIÁS

ainda não tenham completado os investimentos previstos no projeto DEVERÃO

COMPLETAR OS INVESTIMENTOS:

- Integralmente até o prazo final previsto no projeto ou prazo final de fruição previsto

na Lei Complementar 160/17, o que ocorrer primeiro.

- Proporcionalmente, a cada ano, relativamente ao período fruído do

PROGOIÁS e o tempo faltante, na data da migração, para a realização dos

investimentos.



EQUIVALÊNCIA PRODUZIR PROGOIÁS

Nº 39



EQUIVALÊNCIA ENTRE PRODUZIR E PROGOIÁS

Nº 40

PRODUZIR - Cálculo 
Contribuinte

PROGOIÁS

100.000,00 100% 100.000,00

% PRODUZIR 73% - PROGOIÁS - 56,34% 56,34% 73.000,00 73,00% 56,34% 56.340,00

Pagamento 27% - 43,66% 27.000,00 27,00% 43,66% 43.660,00

Juros 0,2% am (estimado) 1.752,00 1,75% 0,00

Adiantamento Compulsório 10% 7.300,00 7,30% 0,00

PROTEGE Dilação 2040 4% 2.920,00 2,92% 0,00

Substituição Garantia Contrato Ag. Fomento 3% 2.190,00 2,19% 0,00

PROTEGE - PRODUZIR  15% - PROGOIÁS 15% 10.950,00 10,95% 8,45% 8.451,00

Custo ICMS GO c/ PRODUZIR 52.112,00 52,11% 52,11% 52.111,00

Benefício Efetivo 47.888,00 47,89% 47,89% 47.889,00



EQUIVALÊNCIA ENTRE PRODUZIR E PROGOIÁS

Nº 41

PRODUZIR - Cálculo 
Contribuinte

PROGOIÁS

100.000,00 100% 100.000,00

% PRODUZIR 73% - %PROGOIÁS – 58% 58,00% 73.000,00 73,00% 58,00% 58.000,00

Pagamento 27% - 42,00% 27.000,00 27,00% 42,00% 42.000,00

Juros 0,2% am (estimado) 1.752,00 1,75% 0,00

Adiantamento Compulsório 10% 7.300,00 7,30% 0,00

PROTEGE Dilação 2040 4% 2.920,00 2,92% 0,00

Substituição Garantia Contrato Ag. Fomento 3% 2.190,00 2,19% 0,00

PROTEGE - PRODUZIR  15% - PROGOIÁS 15% 10.950,00 10,95% 8,70% 8.700,00

Custo ICMS GO c/ PRODUZIR 52.112,00 52,11% 50,70% 50.700,00

Benefício Efetivo 47.888,00 47,89% 49,30% 49.300,00



EQUIVALÊNCIA ENTRE PRODUZIR E PROGOIÁS

Nº 42

PRODUZIR - Cálculo 
Contribuinte

PROGOIÁS

100.000,00 100% 100.000,00

% PRODUZIR 73% - PROGOIÁS - 59% 59,00% 73.000,00 73,00% 59,00% 59.000,00

Pagamento 27% - 41% 27.000,00 27,00% 41,00% 41.000,00

Juros 0,2% am (estimado) 1.752,00 1,75% 0,00

Adiantamento Compulsório 10% 7.300,00 7,30% 0,00

PROTEGE Dilação 2040 4% 2.920,00 2,92% 0,00

Substituição Garantia Contrato Ag. Fomento 3% 2.190,00 2,19% 0,00

PROTEGE - PRODUZIR  15% - PROGOIÁS 15% 10.950,00 10,95% 8,85% 8.850,00

Custo ICMS GO c/ PRODUZIR 52.112,00 52,11% 49,85% 49.850,00

Benefício Efetivo 47.888,00 47,89% 50,15% 50.150,00



COMPARAÇÃO PRELIMINAR MICROPRODUZIR E PROGOIÁS

Nº 43

PRODUZIR - Cálculo 
Contribuinte

PROGOIÁS

100.000,00 100% 100.000,00

% PRODUZIR 98% - PROGOIÁS - 67% 67,00% 98.000,00 98,00% 67,00% 67.000,00

Pagamento 2% - 33% 2.000,00 2,00% 33,00% 33.000,00

Juros 0,2% am (estimado) 2.352,00 2,35% 0,00

Adiantamento Compulsório 5% 4.900,00 4,90% 0,00

PROTEGE Dilação 2040 4% 3.920,00 3,92% 0,00

Substituição Garantia Contrato Ag. Fomento 3% 2.940,00 2,94% 0,00

PROTEGE - PRODUZIR  15% - PROGOIÁS 0% 14.700,00 14,70% 0,00% 0,00

Custo ICMS GO c/ PRODUZIR 30.812,00 30,81% 33,00% 33.000,00

Benefício Efetivo 69.188,00 69,19% 67,00% 67.000,00



Nº 44

FIM

CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT
Secretária de Estado da Economia


