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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

EFD-Reinf - Grupo 3 tem data de início suspensa 

A data de início da adoção da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações 

Fiscais (EFD-Reinf), para o grupo 3, será fixada por ato específico da Receita Federal do Brasil 

(RFB).Lembra-se que referida data de início estava prevista para 10.01.2020, em relação aos 

fatos geradores ocorridos a partir de 1º.01.2020.Foi também definido que, não ocorrendo fato 

gerador no período a que se refere a EFD-Reinf (para aqueles já obrigados, ou seja, grupos 1 e 

2), deverá ser enviada a informação "Sem Movimento", nos termos previstos no Manual de 

Orientação da EFD-Reinf. 

(Instrução Normativa RFB nº 1.921/2020 - DOU de 10.01.2020) 

 

Sped/Trabalhista e Previdenciária - Adiado prazo de obrigatoriedade de entrega da EFD-

Reinf 

Publicado em 10/01/2020Alteração atinge 3º grupo de contribuintes descrito na IN RFB nº 

1.701/2017A Receita Federal adiou o prazo de obrigatoriedade de entrega da Escrituração 

Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) para os contribuintes do 3º 

grupo descritos na Instrução Normativa RFB 1.701/2017 .Dentre os contribuintes que integram 

o 3º grupo estão, por exemplo, as empresas optantes pelo Simples Nacional. Um novo ato 

normativo definirá o novo prazo de entrega da escrituração, que estava previsto para iniciar 

hoje (10/01/2020).O adiamento do prazo ocorreu por conta da necessidade de prazo para 

conclusão de novo sistema, que está em desenvolvimento pelas Secretarias Especiais da 

Receita Federal e de Previdência e Trabalho, que simplificará o envio de informações 

atualmente exigidas pelo Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 

Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). 

Este sistema simplificado, com novo leiaute, substituirá o Sistema eSocial e suas integrações de 

dados, implicando na redefinição da forma de recepção das informações tributárias e 

previdenciárias decorrentes de folha de pagamento, com impactos na EFD-Reinf. 

A alteração no prazo está prevista na Instrução Normativa RFB nº 1.921, publicada hoje no 

Diário Oficial da União, que alterou dispositivos da IN RFB 1.701/2017 .O QUE ÉA Escrituração 

Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf tem por objeto a 

escrituração de rendimentos pagos e retenções de Imposto de Renda, Contribuição Social do 

contribuinte exceto aquelas relacionadas ao trabalho e informações sobre a receita bruta para 

a apuração das contribuições previdenciárias substituídas. 

Dentre as informações prestadas através da EFD-Reinf, destacam-se aquelas associadas:- aos 

serviços tomados/prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada;- às retenções na 



 
 
 

 
comtaxnews@comtax.com.br 11 3848-9582 www.comtax.com.br 

fonte (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) incidentes sobre os pagamentos diversos efetuados a 

pessoas físicas e jurídicas;- aos recursos recebidos por / repassados para associação desportiva 

que mantenha equipe de futebol profissional;- à comercialização da produção e à apuração da 

contribuição previdenciária substituída pelas agroindústrias e demais produtores rurais pessoa 

jurídica; 

- às empresas que se sujeitam à CPRB (cf. Lei 12.546/2011 ); 

- às entidades promotoras de evento que envolva associação desportiva que mantenha clube 

de futebol profissional. 

 

ICMS/IPI - EFD - Disponibilizada a versão corretiva 2.6.4 do PVA 

Foi disponibilizado, no site do Sped, o programa validador da Escrituração Fiscal Digital-

ICMS/IPI (EFD-ICMS/IPI), versão corretiva 2.6.4. 

Download em: https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-

demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-fiscal-digital-

efd/escrituracao-fiscal-digital-efd 

Validador EFD-ICMS-IPI, versão 2.6.4. 

 Disponível em: http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/4298 
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ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/PB - Alterado dispositivo legal que trata das operações sujeitas à 
substituição tributária com autopeças  

O Estado da Paraíba determinou que, nas operações interestaduais sujeitas ao regime de 

substituição tributária com autopeças, será equiparado a estabelecimento de fabricante o 

estabelecimento atacadista de peças controlado por fabricante de veículo automotor ou por 

fabricante de veículos, máquinas e equipamentos de uso agrícola, agropecuário e rodoviário, 

que opere exclusivamente junto aos concessionários integrantes da rede de distribuição do 

referido fabricante, mediante contrato de fidelidade. 

Foi determinado também que, nas operações destinadas aos Estados de Mato Grosso, Paraná, 

Piauí, Rio Grande do Sul e São Paulo, a MVA-ST original a ser aplicada é a prevista na legislação 

interna destes Estados para os produtos mencionados no Anexo Unico do Decreto 

nº 34.335/2013  . 

(Decreto nº 39.995/2020  - DOE PB de 15.01.2020) 

ICMS/PR - Divulgada a taxa de juros incidente no recolhimento de créditos 
tributários em atraso para dezembro/2019  

A taxa de juros incidente no recolhimento de créditos tributários em atraso, para o mês de 

dezembro/2019, é de 0,37%. 

A norma em fundamento produz efeitos desde 1º.01.2020. 

(Norma de Procedimento Fiscal DRE nº 53/2019 - DOE PR de 13.01.2020) 

Sped-ICMS-IPI/NF-e - Divulgada a NT nº 2/2017, versão 1.40, que implementa 
nova tabela do CFOP 

Foi publicada, no Portal da Nota Fiscal Eletrônica, a versão 1.40 da Nota Técnica (NT) nº 

2/2017, que implementa nova tabela do Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), com 

alteração do CFOP 5.929 e inclusão de novos registros, conforme o disposto no Ajuste Sinief 

nº 27/2019 . 

As versões 1.00, 1.10, 1.20, 1.30 e 1.40 constam do Histórico de Alterações/Cronograma da NT 

em referência. 

Prazo de Implantação/Homologação: 15.01.2020. 

Prazo de Implantação/Produção: 03.02.2020. 

(Nota Técnica nº 2/2017, versão 1.40, Disponível em: 

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=UvzM+BkSXFg= 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-pb%2Bd%2B34335%2B2013@anunico#es-pb%2Bd%2B34335%2B2013@anunico
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-pb%2Bd%2B34335%2B2013#es-pb%2Bd%2B34335%2B2013
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-pb%2Bd%2B39995%2B2020#es-pb%2Bd%2B39995%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-pr%2Bnpf%2Bdre%2B53%2B2019#es-pr%2Bnpf%2Bdre%2B53%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bajuste%2Bsinief%2B27%2B2019#fe%2Bajuste%2Bsinief%2B27%2B2019
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=UvzM+BkSXFg=
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ICMS/MG - Estado autoriza a redução da carga tributária nas operações internas 
com obras de cimento ou de concreto  

O Estado de Minas Gerais acrescentou à Lei nº 6.763/1975  , que consolida a legislação 

tributária do Estado, autorização para que o Poder Executivo possa reduzir para até 0% a carga 

tributária do ICMS nas operações internas com obras de cimento ou de concreto, classificadas 

na posição 68.10 da NBM-SH, em que haja o emprego de rejeito ou estéril de minério. 

A autorização de redução também se aplica à operação de saída de rejeito ou estéril de 

minério para emprego como insumo na produção de obras de cimento ou de concreto, 

classificadas na posição 68.10 da NBM-SH. 

(Lei nº 23.575/2020  - DOE MG de 16.01.2020) 
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