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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

CSL - Alterada a alíquota da CSL nos casos de bancos de qualquer espécie e de agências de 

fomento 

A Instrução Normativa RFB nº 1.925/2020 alterou a Instrução Normativa RFB 

nº 1.700/2017 , que dispõe sobre a determinação e o pagamento do imposto sobre a renda e 

da contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas e disciplina o tratamento 

tributário da Contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins, no que se refere às alterações 

introduzidas pela Lei nº 12.973/2014 . 

 

De acordo com a alteração, ora introduzida, o art. 30 da Instrução Normativa RFB 

nº 1.700/2017 , passará a vigorar, a partir de 1º.03.2020, acrescido do inciso IV, o qual dispõe 

que a alíquota da CSL é de 20%, exceto no período compreendido entre 1º.01.2020 e 

29.02.2020, no qual vigorará a alíquota de 15%, nos casos de bancos de qualquer espécie e de 

agências de fomento. 

 

Portanto, ficará revogada, a partir de 1º.03.2020, a alínea "b" do inciso I do caput do art. 30 da 

Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017 , que dispunha sobre o assunto. 

 

(Instrução Normativa RFB nº 1.925/2020 - DOU 1 de 20.02.2020) 

 

ICMS - Confaz divulga ato que trata de recolhimento do imposto de café destinado a 

contribuintes de diversos Estados 

O Confaz deu publicidade ao Ato Cotepe/ICMS nº 17/2020  , que inclui o item 117 no Anexo I 

do Ato Cotepe/ICMS nº 26/2016  , o qual divulga a relação de contribuintes aos quais não se 

aplica o recolhimento do imposto no momento da saída interestadual de café em grão cru ou 

em coco, destinada a contribuintes dos Estados da Bahia, do Espírito Santo, de Minas Gerais, 

do Rio de Janeiro e de Sergipe, nos termos do Protocolo ICMS nº 55/2013  . 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1925%2B2020#fe%2Bin%2Brfb%2B1925%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1700%2B2017#fe%2Bin%2Brfb%2B1700%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B12973%2B2014#fe%2Blei%2B12973%2B2014
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1700%2B2017@art30#fe%2Bin%2Brfb%2B1700%2B2017@art30
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1700%2B2017#fe%2Bin%2Brfb%2B1700%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1700%2B2017@art30#fe%2Bin%2Brfb%2B1700%2B2017@art30
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1700%2B2017#fe%2Bin%2Brfb%2B1700%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1925%2B2020#fe%2Bin%2Brfb%2B1925%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B17%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B17%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B26%2B2016#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B26%2B2016
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bprot%2Bicms%2B55%2B2013#fe%2Bprot%2Bicms%2B55%2B2013
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Previdenciária/Simples Nacional - Receita esclarece sobre serviços de engenharia clínica 

A Recita Federal do Brasil (RFB) esclareceu que: 

a) não se sujeitam à retenção previdenciária de 11%, de que trata o caput do art. 31  da Lei 

nº 8.212/1991 , os serviços de engenharia clínica, incluindo assessoria, gerenciamento, 

manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalares, quando prestados 

por empresa optante pelo Simples Nacional não submetidas ao Anexo IV da Lei Complementar 

nº 123/2006  ; 

b) é vedada a opção pelo Simples Nacional às empresas que prestam serviços de engenharia 

clínica, incluindo assessoria, gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de 

equipamentos médico-hospitalares, mediante cessão ou locação de mão de obra. Caso 

tenham ingressado irregularmente a esse regime, essas entidades estarão sujeitas à exclusão 

por tais atividades não estarem previstas no § 5º-C do art. 18  da Lei Complementar 

nº 123/2006  . 

(Solução de Consulta Cosit nº 273/2019  - DOU de 19.02.2020) 

 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/RJ - Fixado o entendimento quanto ao valor do imposto na transferência interna 

realizada pelos estabelecimentos fabricantes de produtos têxteis, de confecções e 

aviamentos 

Através do parecer em fundamento, o Fisco fluminense fixou o entendimento quanto ao valor 

do ICMS relativo à transferência interna para o estabelecimento comercial da mesma empresa, 

quando realizada pelo fabricante de produtos têxteis, confecções e aviamentos, de que trata a 

Lei nº 6.331/2012  . 

Sendo assim, observadas as demais disposições, o Fisco concluiu o seguinte: 

 

a) para determinação da base de cálculo da operação de saída em transferência, na hipótese 

de contribuinte beneficiário da Lei nº 6.331/2012  , deverá ser observado o custo da 

mercadoria produzida, assim entendida como a soma do custo da matéria-prima, material 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B8212%2B1991@art31#fe%2Blei%2B8212%2B1991@art31
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B8212%2B1991#fe%2Blei%2B8212%2B1991
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B123%2B2006@aniv#fe%2Blc%2B123%2B2006@aniv
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B123%2B2006#fe%2Blc%2B123%2B2006
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B123%2B2006@art18#fe%2Blc%2B123%2B2006@art18
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B123%2B2006#fe%2Blc%2B123%2B2006
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B273%2B2019#fe%2Bsc%2Bcosit%2B273%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Blei%2B6331%2B2012#es-rj%2Blei%2B6331%2B2012
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Blei%2B6331%2B2012#es-rj%2Blei%2B6331%2B2012
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secundário, mão-de-obra e acondicionamento, conforme previsto na Lei nº 2.657/1996  , 

art. 8º , II; 

 

b) o valor de ICMS a ser destacado no documento de saída relativo à transferência deverá ser o 

previsto no art. 4º, respeitada a limitação constante do §13 do art. 2º , ambos da Lei 

nº 6.331/2012  ; 

 

c) o valor de ICMS a ser apropriado como crédito pelo estabelecimento comercial destinatário 

da mercadoria é o valor do ICMS destacado, constante do documento fiscal, considerando o 

disposto na Lei nº 2.657/1996  , art. 33 ; e 

 

d) o valor contábil será o valor registrado no documento fiscal, aplicando-se o conceito 

estabelecido na letra “a”. 

(Parecer Normativo SUT nº 1/2020  - DOE RJ de 19.02.2020 - Errata DOE RJ de 20.02.2020) 

ICMS/MG - Foram acrescidos novos produtos na pauta fiscal de cosméticos, perfumaria, 

artigos de higiene pessoal e de toucador 

Foram acrescidos novos produtos (xampus, condicionadores e fixadores) no Anexo Unico  da 

Portaria Sutri nº 832/2019  , que divulga preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) 

para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cosméticos, 

perfumaria, artigos de higiene pessoal e de toucador. 

(Portaria Sutri nº 923/2020  - DOE MG de 19.02.2020) 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Blei%2B2657%2B1996#es-rj%2Blei%2B2657%2B1996
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Blei%2B2657%2B1996@art8#es-rj%2Blei%2B2657%2B1996@art8
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Blei%2B6331%2B2012@art2#es-rj%2Blei%2B6331%2B2012@art2
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Blei%2B6331%2B2012#es-rj%2Blei%2B6331%2B2012
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Blei%2B2657%2B1996#es-rj%2Blei%2B2657%2B1996
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Blei%2B2657%2B1996@art33#es-rj%2Blei%2B2657%2B1996@art33
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bpn%2Bsut%2B1%2B2020#es-rj%2Bpn%2Bsut%2B1%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bport%2Bsutri%2B832%2B2019@anunico#es-mg%2Bport%2Bsutri%2B832%2B2019@anunico
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bport%2Bsutri%2B832%2B2019#es-mg%2Bport%2Bsutri%2B832%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bport%2Bsutri%2B923%2B2020#es-mg%2Bport%2Bsutri%2B923%2B2020

