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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

IRPJ/CSL - Receita Federal traz esclarecimentos sobre a dedução das subvenções para 

investimento relativo ao ICMS, na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSL 

A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) divulgou as normas a seguir, com 

esclarecimentos sobre as subvenções para investimento, dispondo que podem, observadas as 

condições impostas por lei, deixar de ser computadas na determinação do lucro real e da base 

de cálculo da CSL. A contar do advento da Lei Complementar nº 160/2017  , consideram-se 

como subvenções para investimento os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais 

relativos ao ICMS concedidos por Estados e pelo Distrito Federal: 

a) Solução de Consulta Cosit nº 11/2020  ; 

b) Solução de Consulta Cotir nº 99.001/2020  . 

(Solução de Consulta Cosit nº 11/2020  e Solução de Consulta Cotir nº 99.001/2020  - DOU 1 

de 09.03.2020) 

ICMS - Divulgado o PMPF para gasolina C, diesel, GLP, QAV, AEHC e gás natural 

Foi divulgado o preço médio ponderado a consumidor final (PMPF) de gasolina C, diesel, gás 

liquefeito de petróleo (GLP), querosene de aviação (QAV), álcool etílico hidratado combustível 

(AEHC) e gás natural para as Unidades da Federação indicadas na tabela constante do Ato 

Cotepe/PMPF nº 8/2020  , com aplicação a contar de 16.03.2020. 

(Ato Cotepe/PMPF nº 8/2020  - DOU 1 de 12.03.2020) 

 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/PR - Fixado o preço médio mensal para o leite UHT, referente a fevereiro/2020 

Foi divulgado o preço médio de comercialização do leite UHT (UHT-longa vida), no âmbito do 

mercado atacadista do Estado do Paraná, para o mês de fevereiro/2020, conforme aferido 

para o leite longa vida integral, em R$ 2,44, por litro. 

(Resolução Seab nº 25/2020  - DOE PR de 09.03.2020) 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B160%2B2017#fe%2Blc%2B160%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B11%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B11%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcotir%2B99001%2B2020#fe%2Bsc%2Bcotir%2B99001%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B11%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B11%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcotir%2B99001%2B2020#fe%2Bsc%2Bcotir%2B99001%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-pmpf%2B8%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-pmpf%2B8%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-pmpf%2B8%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-pmpf%2B8%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-pr%2Bres%2Bseab%2B25%2B2020#es-pr%2Bres%2Bseab%2B25%2B2020
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ICMS/PR - Divulgados os preços médios para milho e leite-cota, referentes a fevereiro/2020 

O Estado do Paraná divulgou os preços médios recebidos pelos produtores de milho e leite-

cota, referentes ao mês de janeiro/2020, fixados em R$ 39,54, por 60 quilogramas de milho, e 

em R$ 1,36, por litro de leite-cota. 

(Resolução Seab nº 26/2020  - DOE PR de 09.03.2020) 

ICMS/RS - Alteradas instruções acerca do sistema integrado de produção primária 

A Receita Estadual, por meio do ato legal em fundamento, promoveu alterações na Instrução 

Normativa DRP nº 45/1998  , Título I, Capítulo LXIV, relativas ao sistema integrado de produção 

primária. Para tal finalidade, foram realizados ajustes em conceitos de estabelecimento 

integralizador e de cooperativa central. 

Entre outras alterações, foi estabelecido que, além das demais obrigações previstas na 

legislação estadual, os estabelecimentos participantes do sistema integrado de produção 

primária deverão observar o que segue: 

a) ao remeter animais ou insumos para o estabelecimento integrado, o estabelecimento 

integrador deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) utilizando, conforme o caso, os CFOP 

5.451, 5.452, 6.451 ou 6.452; 

b) ao remeter os animais ou outras mercadorias resultantes da produção primária e os 

insumos não utilizados no processo para o estabelecimento integrador, o estabelecimento 

integrado deverá emitir NF ou NF-e utilizando, conforme o caso, os CFOP 5.453, 5.454, 5.455, 

5.456, 6.453, 6.454, 6.455 ou 6.456; 

c) ao receber os animais ou outras mercadorias resultantes da produção primária e os insumos 

não utilizados no processo, em devolução do estabelecimento integrado, o estabelecimento 

integrador deverá emitir NF-e relativa à entrada, utilizando, conforme o caso, os CFOP 1.453, 

1.454, 1.455, 1.456, 2.453, 2.454, 2.455 ou 2.456. 

Também foi revogado item desse Capítulo LXIV que dispunha sobre a remuneração do 

estabelecimento integrado. Também foram revogados o subitem 5.3.5 do Capítulo XI e os itens 

2.4 e 2.5 do Capítulo LXIV, que dispunham sobre a emissão de NF-e em substituição à Nota 

Fiscal de Produtor e sobre hipótese de dispensa de emissão de documento fiscal pelo produtor 

não inscrito no CNPJ. 

(Instrução Normativa RE nº 18/2020  - DOE RS de 11.03.2020) 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-pr%2Bres%2Bseab%2B26%2B2020#es-pr%2Bres%2Bseab%2B26%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bin%2Bdrp%2B45%2B1998#es-rs%2Bin%2Bdrp%2B45%2B1998
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bin%2Bre%2B18%2B2020#es-rs%2Bin%2Bre%2B18%2B2020
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ICMS/MG - Alterados dispositivos que tratam da opção pela definitividade da base de 

cálculo do ICMS devido por substituição tributária 

Foi alterada, de 20 de fevereiro para 30 de abril de cada ano, a data para a renovação da opção 

pela definitividade da base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária, hipótese em 

que não será devido imposto a complementar nem a restituir em virtude da diferença entre o 

valor da base de cálculo presumida e o valor efetivo. 

Com efeitos a partir de 1º.10.2020, exercida a opção pela definitividade da base de cálculo do 

ICMS devido por substituição tributária, o acordo será por prazo indeterminado, produzindo 

efeitos a partir do 1º dia do mês de realização da opção. Nesse caso, o contribuinte, por meio 

do Siare, poderá desistir da opção, com efeitos a partir do 1º dia do exercício subsequente à 

desistência. 

(Decreto nº 47.882/2020  - DOE MG de 11.03.2020) 

 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bd%2B47882%2B2020#es-mg%2Bd%2B47882%2B2020

