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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Simples Nacional - Receita Federal traz esclarecimentos sobre requisitos e equiparação à 

atividade de produção de cerveja exercida por ME e EPP 

A Receita Federal esclareceu que, desde 1º.01.2018, a micro e pequena cervejaria que exerça a 

atividade de produção, inclusive em estabelecimentos de terceiros localizados no território 

nacional, ou venda da cerveja no atacado, equipara-se a estabelecimento industrial e pode 

recolher os tributos pelo Simples Nacional, desde que se enquadre como microempresa (ME) 

ou empresa de pequeno porte (EPP) registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, e obedeça à regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da 

RFB quanto à produção e à comercialização de bebidas alcoólicas. 

A receita da venda de mercadoria por estabelecimento comercial equiparado a industrial, 

optante pelo Simples Nacional, será tributada pelo Anexo II  da Lei Complementar 

nº 123/2006  . 

(Solução de Consulta Cosit nº 9/2020  - DOU 1 de 26.02.2020) 

ICMS - Divulgado ato que altera as MVA para combustíveis, lubrificantes e outros produtos 

Foram alterados os Anexos I a XIV do Ato Cotepe/ICMS nº 42/2013  , o qual divulga as 

margens de valor agregado (MVA) a que se refere a cláusula oitava do Convênio ICMS nº 

110/2007, o qual dispõe sobre o regime de substituição tributária nas operações com 

combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, e com outros produtos, com 

aplicação a contar de 1º.03.2020. 

(Ato Cotepe/MVA nº 4/2020  - DOU 1 de 27.02.2020) 

Sped - Publicação da versão 6.0.1 do programa da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) 

Publicado em 27/02/2020 

Publicada a versão 6.0.1 do programa da ECF 

Foi publicada a versão 6.0.1 do programa da ECF com as seguintes atualizações: 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B123%2B2006@anii#fe%2Blc%2B123%2B2006@anii
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%2B9%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B9%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B42%2B2013#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B42%2B2013
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-mva%2B4%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-mva%2B4%2B2020
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- Correção do problema de impressão da ECF para empresas do lucro presumido; e 

- Correção da importação de arquivo da ECF do ano-calendário 2015, com Y800 preenchido. 

O programa está disponível no link abaixo, a partir da área de downloads do site do Sped: 

http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-

sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-contabil-fiscal-ecf/sped-programa-sped-

contabil-fiscal 

 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/RJ - Fisco torna sem efeitos o decreto que concedeu tratamento fiscal especial para as 

usinas de geração de energia elétrica 

Através do ato em fundamento, o Fisco fluminense tornou sem efeitos o Decreto 

nº 46.944/2020  , publicado no DOE RJ de 18.02.2020, que concedia tratamento fiscal 

especial para as usinas de geração de energia elétrica. 

(Decreto Legislativo nº 4/2020  - DOE RJ de 27.02.2020) 

 

ICMS/SP - Alterada legislação acerca da distribuição do imposto entre os adquirentes de 

mercadorias e serviços no âmbito da Nota Fiscal Paulista 

Por meio do ato legal em fundamento, foram promovidas alterações relativas à distribuição do 

valor correspondente a até 30% do ICMS que cada estabelecimento tenha efetivamente 

recolhido será distribuído como crédito entre os respectivos adquirentes de mercadorias, bens 

e serviços de transporte interestadual e intermunicipal, favorecidos na forma do art. 2º e do 

inciso III do art. 6º do Decreto nº 54.179/2009  . Do valor total do crédito a ser distribuído 

pelo estabelecimento fornecedor, 60% serão destinados a entidades de direito privado sem 

fins lucrativos. O valor do crédito calculado na forma estabelecida no art. 3º desse Decreto é 

limitado: 

a) para cada aquisição, ao valor correspondente a 10 UFESP, com base no seu valor na data da 

emissão do documento fiscal; 

http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-contabil-fiscal-ecf/sped-programa-sped-contabil-fiscal
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-contabil-fiscal-ecf/sped-programa-sped-contabil-fiscal
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-contabil-fiscal-ecf/sped-programa-sped-contabil-fiscal
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bd%2B46944%2B2020#es-rj%2Bd%2B46944%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bdleg%2B4%2B2020#es-rj%2Bdleg%2B4%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bd%2B54179%2B2009@art6#es-sp%2Bd%2B54179%2B2009@art6
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bd%2B54179%2B2009#es-sp%2Bd%2B54179%2B2009
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b) cumulativamente, para pessoas físicas, condomínios e empresas optantes pelo Simples 

Nacional, a 7,5% do valor do documento fiscal. 

(Decreto nº 64.804/2020  - DOE SP de 22.02.2020) 

 

ICMS/MG - Concedido crédito outorgado para aplicação em investimentos em infraestrutura 

no setor de telecomunicações 

O Governo do Estado de Minas Gerais, por meio do Decreto nº 47.871/2020  , trouxe a 

previsão de autorização, pelo Poder Executivo estadual, de concessão de crédito outorgado 

para aplicação em investimentos em infraestrutura no setor de telecomunicações, para dar 

suporte à prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) às localidades mineiras ainda não 

atendidas pelo serviço condicionado. 

Cumpre ressaltar que o crédito do ICMS será: 

a) outorgado à empresa prestadora de serviço de telefonia móvel eleita por meio de seleção 

pública; 

b) concedido em parcelas mensais, não superiores a R$ 2.500.000,00, a serem escrituradas e 

apropriadas na forma estabelecida pelo Regulamento do ICMS; 

c) limitado ao valor do investimento realizado pela empresa prestadora de serviço de telefonia 

móvel, não podendo ultrapassar R$ 150.000.000,00; 

d) vinculado à instalação de Estações Rádio Base (ERB) de suporte ao serviço de telefonia 

móvel, em pleno funcionamento e operação, de acordo com as normas técnicas em vigor, 

necessárias ao atendimento das localidades; 

e) condicionado ao cumprimento do cronograma de atendimento das localidades estabelecido 

pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag). 

(Decreto nº 47.871/2020  - DOE MG de 22.02.2020) 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bd%2B64804%2B2020#es-sp%2Bd%2B64804%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bd%2B47871%2B2020#es-mg%2Bd%2B47871%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bd%2B47871%2B2020#es-mg%2Bd%2B47871%2B2020

