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Novas regras do ICMS:
o ‘X’ da questão
Desde janeiro, estão valendo as novas regras do Imposto sobre
a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A medida tem
gerado grande polêmica entre os empresários, principalmente da
área de comércio eletrônico, que devem ser os mais atingidos
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