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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Previdenciária/Tributária - Prorrogado o prazo de validade das Certidões 
Negativas e Positivas de Débitos 

Foi prorrogada, por 90 dias, a validade das seguintes certidões, válidas em 24.03.2020: 

I - Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 

União (CND); e 

II - Certidões Positivas com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários 

Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND). 

Ficam mantidas as demais disposições da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/2014, que 

dispõe sobre a prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional. 

(Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 555/2020  - DOU 1 de 24.03.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

 

Redesim - Instituído procedimento especial e simplificado para abertura, 
alteração e fechamento de Empresas Simples de Inovação  

A Resolução CGSIM nº 55/2020  estabeleceu diretrizes sobre o procedimento especial 

simplificado para a Empresa Simples de Inovação (Inova Simples), com vistas à definição de um 

rito sumário para abertura, alteração e fechamento dessas empresas, observados os critérios a 

seguir, previstos para vigorar a partir de 19.11.2020: 

a) Beneficiários: farão jus ao rito sumário de abertura, alteração e fechamento de empresas 

sob o regime Inova Simples aquelas que se autodeclararem no Portal Nacional da Redesim 

como startups ou empresas de inovação; 

b) Local: o procedimento se dará de forma simplificada e automática, no Portal Nacional da 

Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios 

(Redesim); 

c) Formalização: estará disponível no Portal da Redesim formulário digital no qual 

deverão ser informados: 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Brfb,pgfn%2B555%2B2020#fe%2Bport%2Brfb,pgfn%2B555%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bres%2Bcgsim%2B55%2B2020#fe%2Bres%2Bcgsim%2B55%2B2020
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c.1) titularidade da Empresa Simples de Inovação: 

c.1.1) se pessoa física: nome, número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), qualificação civil e 

domicílio do titular ou, na hipótese de mais de um, dos titulares; 

c.1.2) se pessoa jurídica: o nome empresarial, o número do Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ) e o local da sede; 

c.2) o escopo da intenção empresarial inovadora; 

c.3) nome empresarial, que deverá conter obrigatoriamente a expressão "Inova Simples" (I.S.); 

c.4) local da sede; 

c.5) autodeclaração de que são cumpridos os requisitos da legislação municipal ou distrital 

para o exercício da atividade no local da sede; e 

c.6) autodeclaração, sob as penas da lei, de que o funcionamento da empresa submetida ao 

regime do Inova Simples não produzirá poluição, barulho e aglomeração de tráfego de 

veículos, e que caracteriza risco leve ou baixo risco; 

Nota: 

Após o preenchimento das informações, será automaticamente gerado o número do CNPJ. 

d) Natureza jurídica: a Empresa Simples de Inovação será inscrita na natureza jurídica 

"Empresa Simples de Inovação (Inova Simples)", que é exclusiva para esse regime especial e 

simplificado; 

e) INPI: Após o ato de inscrição frente ao cadastro do CNPJ, a Empresa Simples de Inovação 

poderá comunicar ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), pelo Portal Nacional 

da Redesim, o conteúdo inventivo do escopo da iniciativa empresarial, se houver, para fins de 

registro de marcas e patentes; 

f) Transformação: É vedada a transformação de natureza jurídica já existente para a Empresa 

Simples de Inovação. No entanto, é permitida a solicitação de transformação da Empresa 

Simples de Inovação em empresário individual, Eireli ou sociedade empresária; 

g) Baixa: na eventualidade de o desenvolvimento do escopo pretendido não lograr êxito, a 

baixa do CNPJ da Empresa Simples de Inovação será automática, mediante solicitação no 

Portal Nacional da Redesim. 

No mais, todas as informações e orientações relativas à constituição, alteração, extinção e 

transformação da Empresa Simples de Inovação deverão constar do Portal Nacional da 

Redesim 

(Resolução CGSIM nº 55/2020  - DOU 1 de 24.03.2020) 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bres%2Bcgsim%2B55%2B2020#fe%2Bres%2Bcgsim%2B55%2B2020
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Fonte: Editorial IOB 

 

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 9/2020  , com aplicação a contar de 1º.04.2020. 

(Ato Cotepe/PMPF nº 9/2020  - DOU 1 de 1º.04.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

 

Tributos e Contribuições Federais - Receita Federal traz esclarecimentos 
sobre a legislação tributária federal  

A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) divulgou as seguintes normas com 

esclarecimentos sobre a aplicação da legislação tributária federal: 

a) IRPJ - Aquisição de participação societária - Ágio por rentabilidade futura - Incorporação, 

fusão ou cisão - Exclusão do Lucro Real (Solução de Consulta Cosit nº 13/2020  ) - A pessoa 

jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual 

detinha participação societária adquirida com ágio por rentabilidade futura (goodwill), 

decorrente da aquisição de participação societária entre partes não dependentes, apurado 

segundo o disposto no inciso III do caput do art. 20 do Decreto-Lei nº 1.598/1977  , poderá 

excluir, para fins de apuração do lucro real dos períodos de apuração subsequentes, o saldo do 

referido ágio existente na contabilidade, na data da aquisição da participação societária, à 

razão de 1/60, no máximo, para cada mês do período de apuração. A norma em referência 

esclarece, ainda, que consideram partes dependentes, com base no inciso II do art. 25 da Lei 

nº 12.973/2014  ("relação de controle entre o adquirente e o alienante"), quando existir 

relação de controle societário entre o adquirente e o alienante da participação societária, de 

forma direta ou indireta, nos termos do § 2º do art. 243  da Lei nº 6.404/1976  ; 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-pmpf%2B9%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-pmpf%2B9%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-pmpf%2B9%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-pmpf%2B9%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B13%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B13%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bdl%2B1598%2B1977@art20#fe%2Bdl%2B1598%2B1977@art20
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bdl%2B1598%2B1977#fe%2Bdl%2B1598%2B1977
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B12973%2B2014@art25#fe%2Blei%2B12973%2B2014@art25
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%2Blei%2B6404%2B1976@art243#fe%2Blei%2B6404%2B1976@art243
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B6404%2B1976#fe%2Blei%2B6404%2B1976
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b) Tributos e Contribuições Federais - Regime Especial de Tributação - Administração Pública 

Federal (Solução de Consulta Cosit nº 14/2020  ) - Fica esclarecido que: 

b.1) o disposto no art. 1º da Lei nº 10.931/2004  , que estabelece, em caráter opcional, a 

possibilidade de pagamento unificado de tributos, pelo RET, não afasta, no caso de venda de 

unidades imobiliárias a órgãos da Administração Pública Federal, a obrigação de eles 

efetuarem as retenções obrigatórias dos tributos federais, nos pagamentos que realizarem. O 

pagamento unificado de tributos no âmbito do RET será considerado definitivo, não gerando, 

em qualquer hipótese, direito à restituição ou à compensação com tributos que forem 

apurados pela incorporadora, ainda que da mesma espécie dos tributos pagos pelo RET; 

b.2) os órgãos da Administração Pública Federal, dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, que efetuarem pagamentos pela prestação de serviços e/ou pelo fornecimento de 

bens, são obrigados a realizar a retenção de tributos federais, prevista no art. 64 da Lei 

nº 9.430/1996  , e nos art. 2º e 3º da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012  ; 

b.3) o valor retido poderá ser deduzido pela incorporadora, observando-se as regras previstas 

no art. 64 da Lei nº 9.430/1996  . Além da dedução, é possível a restituição do saldo ou a sua 

utilização em compensação com outros tributos administrados pela RFB, observadas as 

restrições dispostas no inciso I do art. 2º e nos arts. 3º, 9º e 23 da Instrução Normativa RFB 

nº 1.234/2012  . 

c) IRPJ/CSL - Subvenção para investimento - Crédito de ICMS - Estorno (Solução de Consulta 

Cosit nº 15/2020  ) - Fica esclarecido que: 

c.1) o valor correspondente ao crédito outorgado de ICMS pelo Estado de São Paulo, com base 

no art. 41 do Anexo III do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490, de 30 de 

novembro de 2000 c/c a Portaria CAT nº 35, de 26 de maio de 2017, é uma receita que pode 

ser excluída da base de cálculo do IRPJ e da CSL, por ser legalmente considerado uma 

subvenção para investimento, desde que observados os requisitos estabelecidos na legislação 

de regência; 

c.2) o valor do crédito de ICMS tomado na entrada no insumo e estornado para obtenção da 

benesse fiscal não pode ser considerado como custo ou despesa para fins de apuração da base 

de cálculo do IRPJ e da CSL. Assim, se este valor for deduzido na apuração do lucro líquido, 

deverá ser adicionado na determinação do lucro real do período correspondente. 

d) Simples Nacional - Prestação de serviços de consultoria - Subcontratação e intermediação 

- Conceito de receita bruta para fins de tributação (Solução de Consulta nº 16/2020) - O 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B14%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B14%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10931%2B2004@art1#fe%2Blei%2B10931%2B2004@art1
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10931%2B2004#fe%2Blei%2B10931%2B2004
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B9430%2B1996@art64#fe%2Blei%2B9430%2B1996@art64
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B9430%2B1996#fe%2Blei%2B9430%2B1996
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1234%2B2012@art2#fe%2Bin%2Brfb%2B1234%2B2012@art2
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1234%2B2012@art3#fe%2Bin%2Brfb%2B1234%2B2012@art3
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1234%2B2012#fe%2Bin%2Brfb%2B1234%2B2012
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B9430%2B1996@art64#fe%2Blei%2B9430%2B1996@art64
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B9430%2B1996#fe%2Blei%2B9430%2B1996
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1234%2B2012@art2#fe%2Bin%2Brfb%2B1234%2B2012@art2
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1234%2B2012#fe%2Bin%2Brfb%2B1234%2B2012
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B15%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B15%2B2020
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conceito de receita bruta das empresas prestadoras de serviço é determinado pelo art. 3º da 

Lei Complementar nº 123/2006  , não sendo modificado pelas disposições do art. 27 da Lei 

nº 11.771/2008  . No que concerne à execução de determinado serviço, a empresa prestadora 

pode atuar de duas formas: 

d.1) intermediando a prestação de um serviço, sem contratar nada, nem ninguém em seu 

nome, e, dessa forma, sua receita corresponde à comissão pela intermediação; ou 

d.2) organizando e participando da execução de determinado serviço, em seu nome e por sua 

conta, e, nesse caso, a receita bruta será o valor cobrado pela totalidade do serviço, mesmo 

que parte desse valor seja utilizada para pagar fornecedores e prestadores de serviço 

subcontratados. Nessa última hipótese, deve constar na Nota Fiscal de Serviço emitida pela 

empresa prestadora do serviço, o valor total do serviço prestado em seu nome, mesmo que 

inclua gastos com materiais e subcontratação de serviços. Por outro lado, na hipótese de 

intermediação, a pessoa jurídica que efetivamente prestou serviço, que foi intermediado por 

outra pessoa jurídica, pode oferecer à tributação apenas a parcela do valor do serviço prestado 

que lhe couber na avença entre as partes envolvidas. 

e) Simples Nacional - Compensação de pagamentos efetuados indevidamente ou a maior por 

pessoas jurídicas excluídas do regime (Solução de Consulta Cosit nº 17/2020  ) - A utilização 

de créditos apurados no “âmbito do Simples Nacional” para extinção de outros débitos 

perante as Fazendas Públicas é possível por meio de compensação de ofício pela 

administração tributária, em decorrência de deferimento de pedido de restituição ou por 

iniciativa própria quando a compensação se der após sua exclusão do referido regime. É 

facultada à pessoa jurídica excluída do Simples Nacional a realização de pedido de restituição 

por pagamento indevido ou a maior, no âmbito desse regime, por meio do aplicativo “Pedido 

Eletrônico de Restituição” disponibilizado no Portal do Simples Nacional, para tributos 

federais. Os pagamentos efetuados em Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) 

por pessoa jurídica excluídas do Simples Nacional, no período abrangido pela exclusão, não se 

consideram efetuados no âmbito do regime simplificado e, portanto, são passíveis de 

compensação com os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB), observadas as vedações da legislação específica. Nota-se que a norma em 

referência reforma a Reforma a Solução de Consulta Cosit nº 288/2019  . 

f) Cofins/PIS-Pasep - Créditos das contribuições sobre depreciação, manutenção, 

combustíveis e lubrificantes e aluguel de veículos - Despesas com sistema de dados e vozes 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B123%2B2006@art3#fe%2Blc%2B123%2B2006@art3
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%2Blei%2B11771%2B2008@art27#fe%2Blei%2B11771%2B2008@art27
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B11771%2B2008#fe%2Blei%2B11771%2B2008
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B17%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B17%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B288%2B2019#fe%2Bsc%2Bcosit%2B288%2B2019
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(Solução de Consulta Cosit nº 18/2020  ) - As despesas com: 

f.1) depreciação de veículos próprios utilizados pela pessoa jurídica para a locomoção de 

funcionários e ferramentas, até o local da realização do serviço, geram direito a crédito da 

contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins, com base no inciso VI do art. 3º da Lei 

nº 10.637/2002  e no inciso VI do art. 3º da Lei nº 10.833/2003  ; 

f.2) manutenção de veículos próprios destinados ao deslocamento dos funcionários da pessoa 

jurídica, até o local da prestação de serviço, bem como as despesas com combustíveis e 

lubrificantes utilizados nos veículos (próprios e alugados), são consideradas insumos e geram 

direito a crédito da contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins, nos termos do inciso II do 

art. 3º da Lei nº 10.637/2002  e do inciso II do art. 3º da Lei nº 10.833/2003  ; 

f.3) aluguel de veículos utilizados na prestação de serviços não se enquadram entre as 

hipóteses geradoras de crédito da contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins. Tais despesas não 

são insumos por não se enquadrarem na expressão "bens e serviços" do inciso II do art. 3º da 

Lei nº 10.637/2002  e do inciso II do art. 3º da Lei nº 10.833/2003  ; 

f.4) sistema de dados e vozes não são insumos, nos termos do inciso II do art. 3º da Lei 

nº 10.637/2002  e do inciso II do art. 3º da Lei nº 10.833/2003  , para a pessoa jurídica 

prestadora de serviço de manutenção e reparo em máquinas, equipamentos e tratores 

agrícolas e, portanto, não geram direito a crédito da contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins. 

g) IRPJ/CSL - Lucro Real - Dedução de quebras ou perdas de estoques por deterioração ou 

obsolescência - Necessidade de laudo prévio da autoridade fiscal certificando a destruição 

(Solução de Consulta Cosit nº 19/2020  ): O laudo prévio de autoridade fiscal certificando a 

destruição de bens obsoletos, invendáveis ou danificados, sem valor residual apurável, é 

imprescindível para a comprovação das quebras ou perdas de estoque por deterioração, 

obsolescência ou pela ocorrência de riscos não cobertos por seguro, para fins de que restem 

caracterizadas como custos. Desde a entrada em vigor da Lei nº 4.506/1964  , somente após a 

emissão do documento pela autoridade fiscal comprovando a destruição dos bens é que o 

sujeito passivo poderá usufruir do tratamento conferido pelo seu art. 46, alínea VI. 

h) Simples Nacional - Serviços de engenharia - Sondagem destinada a construção civil, 

perfurações e furos para investigação do solo e núcleo para fins de construção (Solução de 

Consulta Cosit nº 20/2020  ) - os serviços de sondagem destinada à construção, perfurações e 

furos para investigação do solo e núcleo para fins de construção caracterizam-se como serviços 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B18%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B18%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10637%2B2002@art3#fe%2Blei%2B10637%2B2002@art3
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10637%2B2002#fe%2Blei%2B10637%2B2002
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10833%2B2003@art3#fe%2Blei%2B10833%2B2003@art3
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10833%2B2003#fe%2Blei%2B10833%2B2003
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10637%2B2002@art3#fe%2Blei%2B10637%2B2002@art3
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e enquadram-se no inciso § 5º-F do art. 18 c/c § 2º do art. 17 da Lei Complementar 

nº 123/2006  ; 

i) IRPF - Honorários advocatícios (Solução de Consulta Cosit nº 26/2020  ) - os rendimentos 

percebidos por pessoas físicas, pagos ou creditados por pessoas jurídicas, são sujeitos à 

incidência do Imposto de Renda na fonte e ao ajuste anual mediante a apresentação da 

Declaração de Ajuste Anual. De outro lado, a cessão a título gratuito de valores 

correspondentes a honorários para pessoa jurídica constitui doação, não havendo ganho de 

capital a ser apurado pelo doador se a transferência for efetuada por valor igual ao custo de 

aquisição do bem (valor recebido a título de honorários). 

(Soluções de Consulta Cosit nºs 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 26/2020 - DOU 1 de 25.03.2020) 

 

Fonte: Editorial IOB 

 

Tributos e Contribuições Federais - Prorrogação de prazos em caso de 
calamidade pública 

O Governo Federal adotou diversas medidas no sentido de minimizar os impactos decorrentes 

da pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19). 

No entanto, deve-se ressaltar que a prorrogação de prazos de entrega de obrigações 

acessórias, bem como de pagamentos dos tributos federais em caso de decretação de estado 

de calamidade pública, dependem da expedição da RFB e da PGFN, nos limites de suas 

competências, de atos necessários para a implementação da prorrogação de prazos, inclusive 

a definição dos municípios abrangidos por decreto estadual que tenha reconhecido estado de 

calamidade pública, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.243/2012  e da Portaria MF 

nº 12/2012  . 

Portanto, na ausência de previsão legal específica, permanecem vigentes os prazos previstos 

na Agenda Tributária Federal. 

Fonte: Editorial IOB 
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ICMS - Confaz divulga ratificação de convênios que tratam de benefícios 

fiscais 

Foi divulgada a ratificação dos Convênios ICMS nºs 14 e 15/2020, que dispõem remissão e 

anistia de débitos e redução da base de cálculo nas saídas de laboratório didático móvel, 

conforme segue: 

a) Convênio ICMS nº 14/2020  - autoriza o Estado da Paraíba a conceder benefício fiscal 

relacionado com ICMS e dispõe sobre a remissão e a anistia de créditos tributários, 

constituídos ou não, na forma que especifica; e 

b) Convênio ICMS nº 15/2020  - revigora e prorroga disposições do Convênio ICMS 

nº 23/2005  , que autoriza o Estado de Santa Catarina a reduzir a base de cálculo nas saídas de 

laboratório didático móvel. Suas disposições foram revigoradas a partir de 1º.10.2019 e 

prorrogadas até 31.10.2020. 

(Ato Declaratório Confaz nº 5/2020  - DOU 1 de 27.03.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/RJ - Comércio atacadista de GLP fica excluído da norma que 
relaciona as atividades econômicas sujeitas ao controle diferenciado de 
fiscalização 

O Fisco estadual excluiu o comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP), classificado 

na CNAE 4682600, das atividades econômicas sujeitas ao controle diferenciado de fiscalização, 

de que trata a Portaria Sucief nº 41/2018  . 

(Portaria Sucief nº 78/2020  - DOE RJ de 27.03.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

Tributos Estaduais/MG - Suspensos os atos de cobrança de créditos 
tributários e não tributários no âmbito da Advocacia-Geral do Estado 

Foram suspensos os atos de cobrança de créditos tributários e não tributários no âmbito da 

Advocacia-Geral do Estado, enquanto perdurarem os efeitos da Situação de Emergência em 

Saúde Pública declarada pelo Decreto NE nº 113/2020. 
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Ficam suspensos pelo prazo de 45 dias, prorrogável por igual período: 

a) o controle de legalidade e a inscrição em dívida ativa; 

b) o ajuizamento de ações de execução fiscal dos créditos inscritos até a presente data; e 

c) o encaminhamento de certidões da dívida ativa para cartórios de protesto. 

Nos prazos citados, os órgãos e entidades da administração pública estadual deverão se abster 

de encaminhar seus créditos para inscrição em dívida ativa, ressalvados da suspensão os atos 

necessários para evitar a prescrição dos créditos estatais. 

(Resolução AGE nº 51/2020  - DOE MG de 26.03.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

 

IPVA/SP - Suspensos os prazos para os pedidos de isenção  

O Fisco paulista suspendeu os prazos para os contribuintes efetuarem o pedido de isenção do 

IPVA. 

A referida suspensão produzirá efeitos para o período de 27.03 a 30.04.2020, podendo ser 

prorrogada se perdurar a situação de emergência de saúde pública decorrente da pandemia 

do novo Coronavírus (COVID-19). 

(Portaria CAT nº 35/2020  - DOE SP de 27.03.2020) 

Fonte: Editorial IOB 
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