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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

ICMS-IPI/Sped - Mudança na cadeia de certificados 

Foi divulgada, no site da Nota Fiscal Eletrônica, notícia no sentido de que o 
certificado digital do endereço www.nfe.fazenda.gov.br foi alterado.  

Se o usuário estiver com problema para usar os serviços disponíveis neste 

endereço, pode ser em função da cadeia de certificado.  

Clique aqui para baixar a cadeia de certificados.  

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=wGkZd
Haq2CU= 

 

Fonte: Editorial IOB 

Tributos e Contribuições Federais/Previdenciária - Divulgado ato que 

disciplina a transação na cobrança de débitos inscritos na Dívida Ativa da 
União 

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) baixou a Portaria PGNF nº 

9.917/2020, que disciplina os procedimentos, os requisitos e as condições 

necessárias à realização da transação na cobrança da Dívida Ativa da União 
(DAU), cuja inscrição e administração incumbam à PGFN e revoga a Portaria PGNF 

nº 11.956/2018. 

São modalidades de transação na cobrança da DAU: 
 

a) transação por adesão à proposta da PGFN;  

 
b) transação individual proposta pela PGFN; e  

 
c) transação individual proposta pelo devedor inscrito na DAU.  

A transação de débitos inscritos cujo valor consolidado seja igua l ou inferior a R$ 

15.000.000,00, será realizada exclusivamente por adesão à proposta da PGFN, 
sendo autorizado, nesses casos, o não conhecimento de propostas individuais, 

cujo l imite será calculado considerando o somatório de todas as inscrições do 
devedor elegíveis à transação, observados os critérios do respectivo edital.  

Quando o somatório das inscrições elegíveis ultrapassar o mencionado limite, 

somente será permitida a transação individual.  

As modalidades de transação poderão envolver, a exclusivo cri tério da PGFN, as 

seguintes exigências: 
 

a) pagamento de entrada mínima como condição à adesão;  
 

b) manutenção das garantias associadas aos débitos transacionados, quando a 

transação envolver parcelamento, moratória ou diferimento; e  
 

c) apresentação de garantias reais ou fidejussórias, inclusive alienação fiduciária 
sobre bens móveis ou imóveis e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas 

móveis, t ítulos de crédito, direitos creditórios ou recebíveis futuros.  

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=wGkZdHaq2CU=
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=wGkZdHaq2CU=


 
 
 

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

Sem prejuízo da possibilidade de celebração de negócio jurídico processual para 

equacionamento de débitos inscritos na DAU, é vedada a transação que:  
 

a) reduza o montante principal do crédito;  
 

b) reduza multas de natureza penal;  

 
c) implique redução superior a 50% do valor total dos créditos a serem 

transacionados; 
 

d) conceda prazo de quitação dos créditos superior a 84 meses;  

 
e) envolva créditos não inscritos na DAU;  

 
f) conceda descontos a créditos relativos ao:  

 
f.1) Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 

Devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), 

enquanto não editada Lei Complementar autorizativa;  
 

f.2) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), enquanto não autorizado 
pelo seu Conselho Curador mediante resolução; e  

 

g) envolva devedor contumaz, conforme definido em lei específica.  
(Portaria PGNF nº 9.917/2020 - DOU de 16.04.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

Tributos e Contribuições Federais/Previdenciária - PGFN regulamenta a 
transação extraordinária 

Em face da Lei nº 13.988/2020  , resultante da conversão da Medida Provisória 

nº 899/2019 (MP do Contribuinte Legal), que dispõe sobre a possibilidade de 
os sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária celebrarem transação, mediante 

concessões mútuas, com vistas à extinção de crédito tributário, a Procuradoria -
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) disciplinou, por meio da Portaria PGFN 

nº 9.924/2020 , com o objetivo de adequar os procedimentos, as condições e 
os requisitos necessários à realização da transação extraordinária.  

A modalidade de transação extraordinária na cobrança da Dívida Ativa da União, 
cuja inscrição e administração incumbam à PGFN, foi instituída em razão dos 

efeitos da pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19) na capacidade de 
geração de resultados dos devedores inscritos na Dívida Ativa da União, devendo 

ser observado o seguinte: 

Prazo e local  

O prazo para adesão à transação 

extraordinária ficará aberto 

até 30.06.2020. 

A transação extraordinária na cobrança 

da Dívida Ativa da União será realizada 

por adesão à proposta da PGFN, 

exclusivamente através do acesso à 

plataforma Regularize da PGFN 
(www.regularize.pgfn.gov.br). 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13988%2B2020#fe%2Blei%2B13988%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B899%2B2019#fe%2Bmp%2B899%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bpgfn%2B9924%2B2020#fe%2Bport%2Bpgfn%2B9924%2B2020
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Condições 

A transação extraordinária na cobrança 
da Dívida Ativa da União envolverá: 

a) entrada: pagamento de entrada 

correspondente a 1% do valor total dos 

débitos a serem transacionados, 

divididos em até 3 parcelas iguais e 

sucessivas (veja o “Atenção”, sobre a 

majoração da entrada); 

b) parcelamento: parcelamento do 

restante: 

b.1) em até 142 meses: na hipótese de 

contribuinte pessoa natural, 

empresários individuais, 

microempresas (ME), empresas de 

pequeno porte (EPP), instituições de 

ensino, Santas Casas de Misericórdia, 

sociedades cooperativas e demais 

organizações da sociedade civil de que 

trata a Lei nº 13.019/2014 ; 
b.2) em até 81 meses: demais casos; 

b.3) em até 57 meses: em se tratando 

das contribuições sociais previstas na 

alínea "a" do inciso I e no inciso II do 

caput do art. 195 da Constituição 

Federal ( CF/1988 ); 

c) diferimento: do pagamento da 1ª 

prestação do parcelamento a que se 

refere a letra “b” para o último dia útil 

do 3º mês consecutivo ao mês da 

adesão. 

O valor das parcelas previstas nas 
letras “a” e “b” não será inferior a:  

a) R$ 100,00, na hipótese de 

contribuinte pessoa natural, 

empresários individuais, ME, EPP, 

instituições de ensino, Santas Casas de 

Misericórdia, sociedades cooperativas e 

demais organizações da sociedade civil 

de que trata a Lei nº 13.019/2014 ; 
b) R$ 500,00, nos demais casos. 

Atenção: 

- Majoração da entrada: Para todas 

as modalidades de transação 

extraordinária, havendo a indicação de 

pelo menos uma inscrição com 

histórico de parcelamento rescindido, a 

entrada referida na letra “a” será 

equivalente a 2% do valor consolidado 

das inscrições objeto da transação; 

- Simples Nacional: É vedada a 

transação que conceda descontos a 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13019%2B2014#fe%2Blei%2B13019%2B2014
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bcf%2B1988@art195#fe%2Bcf%2B1988@art195
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bcf%2B1988#fe%2Bcf%2B1988
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bcf%2B1988#fe%2Bcf%2B1988
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bcf%2B1988#fe%2Bcf%2B1988
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13019%2B2014#fe%2Blei%2B13019%2B2014
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créditos relativos às empresas optantes 

pelo Simples Nacional, enquanto não 

editada lei complementar autorizativa 

(art. 5º da Lei nº 13.988/2020 ). 

Desistência 

de ações, 

impugnações 
ou recursos 

A adesão à proposta de transação 

relativa a débito objeto de discussão 

judicial fica sujeita à apresentação, 

pelo devedor, de cópia do 

requerimento de desistência das ações, 

impugnações ou recursos relativos aos 

créditos transacionados, com pedido de 

extinção do respectivo processo com 

resolução de mérito, nos termos da 

alínea "c" do inciso III do caput do 

art. 487 da Lei 

nº 13.105/2015 ( Código de 

Processo Civil - CPC ). A cópia do 

requerimento protocolado perante o 

juízo deverá ser apresentada 

exclusivamente pela plataforma 

Regularize da PGFN, no prazo máximo 

de 60 dias contados do decurso do 

prazo de diferimento supramencionado. 

 
Aplica-se à transação extraordinária na cobrança da Dívida Ativa da União, no que 

couber, a Portaria PGFN nº 9.917/2020 , que regulamenta as demais 
modalidades de transação, em especial as hipóteses e os procedimentos de 

rescisão. A transação extraordinária não exclui a possibil idade de adesão às 
demais modalidades de transação.  

No mais, foi revogada a Portaria PGFN nº  7.820/2020  , que dispunha sobre o 
assunto. 

(Portaria PGFN nº 9.924/2020 - DOU 1 de 16.04.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 

ICMS - Alterada a relação de empresas do setor aeronáutico beneficiárias 

de redução da base de cálculo 

Foi alterado o Anexo Unico do Ato Cotepe/ICMS nº 67/2019 , no campo 
correspondente ao Estado de São Paulo, cujo ato divulga a relação de empresas 

nacionais que produzem, comercializam e importam materiais aeronáuticos 
beneficiárias de redução da base de cálculo do ICMS.  

(Ato Cotepe/ICMS nº 28/2020 - DOU 1 de 15.04.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 

PIS-Pasep/Cofins - Governo federal reduz as alíquotas das contribuições 
incidentes sobre medicamentos 

No período de 09.04 a 30.09.2020, ficam reduzidas as alíquotas da contribuição 

para o PIS-Pasep, da Cofins, do PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, 
incidentes sobre a receita decorrente da venda no mercado interno e sobre a 

operação de importação de sulfato de zinco para medicamentos utilizados 

em nutrição parenteral, classificado nos seguintes códigos:  

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13988%2B2020@art5#fe%2Blei%2B13988%2B2020@art5
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13988%2B2020#fe%2Blei%2B13988%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13105%2B2015@art487#fe%2Blei%2B13105%2B2015@art487
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13105%2B2015#fe%2Blei%2B13105%2B2015
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13105%2B2015#fe%2Blei%2B13105%2B2015
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13105%2B2015#fe%2Blei%2B13105%2B2015
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13105%2B2015#fe%2Blei%2B13105%2B2015
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bpgfn%2B9917%2B2020#fe%2Bport%2Bpgfn%2B9917%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bpgfn%2B7820%2B2020#fe%2Bport%2Bpgfn%2B7820%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bpgfn%2B9924%2B2020#fe%2Bport%2Bpgfn%2B9924%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B67%2B2019#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B67%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B28%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B28%2B2020
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a) 3003.90.99 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 

Industrializados ( TIPI ) - medicamento a granel; e 

b) 3004.90.99 da TIPI - medicamento em doses. 
A partir de 1º.10.2020, ficam restabelecidas as al íquotas das referidas 

contribuições incidentes sobre os produtos anteriormente mencionados.  

(Decreto nº 10.318/2020 - DOU 1 de 09.04.2020 - Edição Extra B) 
 
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 10/2020 , com aplicação 

a contar de 16.04.2020. 

(Ato Cotepe/PMPF nº 10/2020 - DOU 1 de 13.04.2020) 

 
Fonte: Editorial IOB 

 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/SP - Fisco permite utilização do ECF por mais 1 ano da data em que 
seu uso seria vedado 

Foram promovidas alterações na Portaria CAT nº 147/2012 , que dispõe sobre 

a emissão do Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e-SAT) por meio do Sistema de 
Autenticação e Transmissão (SAT), para estabelecer que os equipamentos 

Emissores de Cupom Fiscal (ECF) que, em 15.04.2020, ainda não contem com 5 
anos ou mais da data da 1ª lacração indicada no Atestado de Intervenção poderão 

ser uti lizados pelo prazo adicional de 1 ano, contado da data em que deveria ser 
providenciada a cessão de uso.  

(Portaria CAT nº 41/2020  - DOE SP de 10.04.2020 - Rep. DOE SP de 
14.04.2020) 

 
Fonte: Editorial IOB 

 

ITD/RJ - Dispensado o reconhecimento de isenção para a transmissão e a 
doação a fundações de direito privado com sede no Estado do Rio de 

Janeiro 

O Fisco estadual estabeleceu que fica dispensado o reconhecimento da isenção 

prevista para a transmissão causa mortis e a doação à fundações de direito 
privado com sede no Estado do Rio de Janeiro. Com isso, a referida isenção terá 

cunho autodeclaratório.  

(Decreto "E" nº 47.031/2020 - DOE RJ de 16.04.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B8950%2B2016#fe%2Bd%2B8950%2B2016
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B8950%2B2016#fe%2Bd%2B8950%2B2016
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B8950%2B2016#fe%2Bd%2B8950%2B2016
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B8950%2B2016#fe%2Bd%2B8950%2B2016
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B10318%2B2020#fe%2Bd%2B10318%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-pmpf%2B10%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-pmpf%2B10%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-pmpf%2B10%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-pmpf%2B10%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B147%2B2012#es-sp%2Bport%2Bcat%2B147%2B2012
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B41%2B2020#es-sp%2Bport%2Bcat%2B41%2B2020
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ICMS-IPVA/RS - Alteradas instruções acerca dos documentos a serem 
apresentados para concessão de isenções desses impostos  

Por meio do ato em fundamento, foram alteradas instruções acerca da 

apresentação de documentos e cumprimento de outras formalidades necessárias à 
comprovação da condição para fins de aquisição de veícul o por pessoas 

portadoras de deficiências com a isenção do ICMS. Essa isenção está prevista 

no RICMS-RS/1997 , Livro I , art. 9º , XL, e os procedimentos relacionados à 

concessão desse benefício fiscal estão na Instrução Normativa DRP 

nº 45/1998 , Título I, Capítulo I, Seção 8.0, ora alterada.  

Foi estabelecido, ainda, que o taxista, para adquirir o veículo com isenção do 

ICMS, deverá apresentar os documentos previstos no RICMS-RS/1997 , 

Livro I , art. 9º , LXXIX, nota 9, em qualquer unidade de atendimento da Receita 

Estadual. Eles serão analisados e, se tudo estiver de acordo, será fornecida a 
declaração de reconhecimento da isenção, conforme modelo anexo à norma 

(Anexo A-3), em uma via com assinatura digital, certificada por entidade 
credenciada pela ICP-Brasil. 

Também foi alterada disposição acerca da documentação a ser apresentada para 

fins de obtenção da isenção do IPVA no caso veículo de propriedade de pessoa 
portadora de deficiência, conforme previsto na Instrução Normativa DRP 

nº 45/1998 , Título II, Capítulo III, subitem 1.2.2, que tiver sido adquirido com 

a isenção do ICMS prevista no RICMS-RS/1997 , Livro I , art. 9º , LXXIX. 

(Instrução Normativa RE nº 27/2020 - DOE RS de 16.04.2020) 

 
Fonte: Editorial IOB 

 

ICMS/MG - Divulgada alteração do PMPF a ser utilizado no cálculo do 

ICMS devido por substituição tributária nas operações com bebidas 
alcoólicas 

Foi alterada a Portaria Sutri nº 924/2020 , que divulga os preços médios 
ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por 
substituição tributária nas operações com bebidas alcoólicas que especifica. 

Foi acrescido o item 22.1.12 à tabela.  

(Portaria Sutri nº 937/2020 - DOE MG de 14.04.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 

 

Tributos Estaduais/SP - Divulgada a tabela prática para cálculo de juros 
de mora sobre débitos de multas infracionais do IPVA e do ITCMD para 
abril/2020 

Foi divulgada a tabela prática para cálculo dos juros de mora aplicáveis, até 
30.04.2020, aos débitos de multas infracionais do Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA) e do Imposto sobre Transmissão  Causa Mortis e 
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). 

A tabela não se aplica ao ICMS.  

(Comunicado Dicar nº 23/2020 - DOE SP de 02.04.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bd%2B37699%2B1997#es-rs%2Bd%2B37699%2B1997
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bd%2B37699%2B1997@livi#es-rs%2Bd%2B37699%2B1997@livi
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bd%2B37699%2B1997@liviart9#es-rs%2Bd%2B37699%2B1997@liviart9
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%2Bd%2B37699%2B1997#es-rs%2Bd%2B37699%2B1997
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bd%2B37699%2B1997@livi#es-rs%2Bd%2B37699%2B1997@livi
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bd%2B37699%2B1997@liviart9#es-rs%2Bd%2B37699%2B1997@liviart9
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%2Bd%2B37699%2B1997#es-rs%2Bd%2B37699%2B1997
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bd%2B37699%2B1997@livi#es-rs%2Bd%2B37699%2B1997@livi
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bd%2B37699%2B1997@liviart9#es-rs%2Bd%2B37699%2B1997@liviart9
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bin%2Bre%2B27%2B2020#es-rs%2Bin%2Bre%2B27%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bport%2Bsutri%2B924%2B2020#es-mg%2Bport%2Bsutri%2B924%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bport%2Bsutri%2B937%2B2020#es-mg%2Bport%2Bsutri%2B937%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bcomun%2Bdicar%2B23%2B2020#es-sp%2Bcomun%2Bdicar%2B23%2B2020


 
 
 

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

Tributos Estaduais/SP - Divulgada a tabela prática de juros de mora para 

os débitos de taxas, relativa a abril/2020 

Foi divulgada a tabela prática para cálculo dos  juros de mora aplicáveis, até 

30.04.2020, aos débitos de taxas.  

A mencionada tabela não se aplica ao ICMS, ao IPVA e ao ITCMD.  

(Comunicado Dicar nº 24/2020 - DOE SP de 02.04.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 
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