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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Simples Nacional - PGDAS-D e PGDAS do MEI ainda não foram 
parametrizados para geração do DAS com a prorrogação dos prazos de 

recolhimento 

Em função dos impactos causados pela pandemia do Coronavírus (COVID -19), foi 

aprovada a Resolução CGSN nº 152/2020 , que prorroga o prazo para 
pagamento dos tributos federais no âmbito do Simples Nacional, bem como a 

parcela relativa à contribuição previdenciária do empresário, na qualidade de 
contribuinte individual, devida pelos Microempreendedores Individuais (MEI).  

Nesse sentido, a Receita Federal, por meio de Perguntas e Respostas, disponíveis 
em seu site na Internet (https://receita.economia.gov.br/covid-19/simples-

nacional-perguntas-e-respostas-resolucao-152-cgsn), trouxe esclarecimentos 
sobre a geração dos tributos federais apurados no Programa Gerador do 

Documento de Arrecadação do Simples Nacional -Declaratório (PGDAS-D) e 

Programa Gerador do DAS para o MEI (PGMEI), considerando a mencionada 
prorrogação do prazo, devendo o contribuinte observar as seguintes orient ações: 

Período de 

apuração 

Prazo 

normal 
DAS 

Fevereiro/202
0 

20.03.2020 

A competência 

fevereiro/2020

, com 

vencimento em 

20.03.2020, 

não foi 

prorrogada. O 

contribuinte 

que não pagou 

no prazo deve 

realizar o 

pagamento em 

atraso 

acrescido de 
multa e juros. 

Período de 

apuração 

Prazos 

prorrogado

s 

DAS 

Março/2020 20.10.2020 

Haverá a 

emissão de 

dois 

Documentos de 

Arrecadação do 

Simples 

Nacional 

(DAS), com os 

respectivos 

vencimentos, 

referentes: 

a) aos tributos 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bres%2Bcgsn%2B152%2B2020#fe%2Bres%2Bcgsn%2B152%2B2020
https://receita.economia.gov.br/covid-19/simples-nacional-perguntas-e-respostas-resolucao-152-cgsn
https://receita.economia.gov.br/covid-19/simples-nacional-perguntas-e-respostas-resolucao-152-cgsn
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federais; e 

b) aos demais 

tributos. 

ATENÇÃO: 

- ICMS e ISS: 

Os impostos 

estaduais e 

municipais que 

estejam 

incluídos no 

Simples 

Nacional 

precisam ser 

pagos nos 

meses de abril, 

maio e 

junho/2020, 

pois não foram 
prorrogados. 

- REEMISSÃO 

DAS: No 

PGDAS-D será 

emitida em 

abril, maio e 

junho/2020, os 

DAS com os 

vencimentos 

prorrogados, 

que poderão 

ser reemitidos 

em outubro, 

novembro e 
dezembro. 

Abril/2020 20.11.2020 
 

Maio/2020 21.12.2020 
 

 

No entanto, até o presente momento, o PGDAS-D e o PGMEI ainda não foram 

parametrizados conforme as orientações da Receita Fede ral. Portanto, o 

contribuinte deve aguardar a atualização dos sistemas dos serviços relacionados 

ao cálculo e à geração do DAS ou do DAS do MEI do Simples Nacional.  

 

Fonte: Editorial IOB 
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IRPF - Receita Federal adia por 60 dias prazo para entrega da Declara ção 
do Imposto da Renda da Pessoa Física  

O prazo para apresentação da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 

foi adiado do dia 30 de abril para o dia  30 de junho de 2020 e a exigência de 
se informar o número constante no recibo de entrega da última declaração de 

ajuste anual foi retirada. 
Como consequência, a data do agendamento do débito automático da 1ª cota 

passa de 10 de abril para o dia 10 de junho.  

Historicamente, há contribuintes que se dirigem a unidades da RFB para que lhes 

seja disponibil izado o número do recibo da última declaração, seja porque 
perderam a versão impressa, seja porque não possuem mais acesso à mídia ou ao 

computador em que estava armazenado o recibo.  

Com a alteração do prazo e a retirada da exigência da informação do número do 
recibo, objetiva-se evitar eventuais aglomerações de contribuintes no 

atendimento da RFB, bem como em empresas ou instituições financeiras, na busca 

de informes de rendimentos, e em escritórios de profissionais ou em entidades 
que prestem auxíl io no preenchimento das declarações, de modo a contribuir com 

o esforço governamental de diminuir a propagação do novo Coronavírus.  

Para os contribuintes que já entregaram a declaração, a Receita Federal informa 
que será atualizada a versão do Programa gerador da Declaração (PGD) e assim 

será possível a emissão de novo DARF.  

Para aqueles contribuintes que já agendaram o pagamento das cotas a 

Receita Federal aceitará o débito, de acordo com os novos prazos de 
vencimento. Fonte: RFB 

 

Sped - Publicação da Versão 6.0.2 do Programa da ECF 

Versão 6.0.2 do Programa da ECF 

Foi publicada a versão 6.0.2 do programa da ECF com a seguinte atualização:  

- Criação de nova funcionalidade para recuperação dos dados cadastrais da ECF 

anterior - ao clicar na opção "Criar", no menu "Arquivo" do programa, será 
possível selecionar uma ECF anterior, clicando no botão "Importar Dados 

Cadastrais" para que o programa recupere as informações cadastrais da pessoa 
jurídica a partir dos seguintes registros:  

0000 - Identificação da PJ 

0010 - Parâmetros de Tributação 

0020 - Parâmetros Complementares 
0021 - Parâmetros de Identificação dos Tipos de Programa  

0030 - Dados Cadastrais 
0035 - Identificação das SCP 

0930 - Signatários da ECF 

X280 - Atividades Incentivadas 
X340 - Identificação da Participação no Exterior  

X356 - Demonstrativo de Estrutura Societária  
X357 - Investidoras Diretas 

X410 - Comércio Eletrônico 

Y590 - Ativos no Exterior 
Y600 - Identificação e Remuneração Sócios, Titulare, Dirigente e Conselheiros 
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(exceto valores) 

Y612 - Identificação e Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros - Imunes/Isentas 
(exceto valores) 

Y620 - Participações Avaliadas Pelo Método de Equivalência Patrimonial  
Y630 - Fundos/Clubes de Investimento 

Y640 - Participações em Consórcios de Empresas  

Y650 - Participantes do Consórcio 
Essa nova funcionalidade visa facilitar o preenchimento da ECF, principalmente, 

para entidades imunes/isentas sem recuperação da ECD, tendo em vista que o 
programa, ao recuperar os dados da ECF anterior, preencherá automaticamente 

as informações dos registros 0000, 0010, 0020, 0030, 0930 e Y612 (exceto 

valores), deixando para preenchimento apenas os valores do registro Y612 e as 
informações do registro X390 (Origem e Aplicações de Recursos). 

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 

Fonte: RFB 
 

Tributos e Contribuições Federais - Suspendida por 90 dias a cobrança da 
dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais considerando a 

classificação de pandemia pela OMS 

A Portaria PGF nº 158/2020 estabeleceu, no âmbito da Procuradoria -Geral 

Federal, medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus 

(COVID-19), com a adoção de medidas relacionadas à cobrança da dívida ativa 

das autarquias e fundações públicas federais, considerando a classificação de 

pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS).  

 

Ficam suspensas, por 90 dias, as seguintes medidas de cobrança administrativa 

dos créditos das autarquias e fundações públicas federais:  

a) remessa de correspondência ao devedor para tentativa de conciliação; e  

b) apresentação a protesto de certidões de dívida ativa.  

 

A suspensão das medidas de cobrança administrativa dos créditos, das autarquias 

e fundações públicas federais, não será levada a efeito se houver risco de 

prescrição da pretensão executória. Considera -se risco de prescrição quando 

houver prazo igual ou inferior a 180 dias para o exercício da pretensão.  

 

O atendimento aos devedores e seus representantes deve ser mantido e realizado, 

preferencialmente, de forma não presencial, por um dos seguintes meios:  

a) endereço eletrônico (e-mail) - obrigatoriamente os institucionais (domínio 

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=fe%2Bport%2Bpgf%2B158%2B2020#fe%2Bport%2Bpgf%2B158%2B2020
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@agu.gov.br), devendo-se dar preferência as contas vinculadas às unidades da 

Procuradoria-Geral Federal, inclusive descentralizadas;  

b) aplicativos de mensagem de texto instantânea ou videoconferência disponíveis 

na Internet - preferencialmente os institucionais, na medida em que liberada pela 

Diretoria de Tecnologia e Informação a comunicação externa; e  

c) telefone. 

 

O deslocamento físico dos devedores e seus representantes às unidades da P GF 

somente deverá ocorrer quando estritamente necessário e após prévio 

agendamento por um dos canais não presenciais. O agendamento poderá, de 

forma fundamentada, ser postergado para momento em que sua realização não 

acarrete riscos aos devedores e seus representantes e aos servidores públicos.  

 

A PGF divulgará em sua página na Internet (http://www.agu.gov.br/unidade/PGF) 

os canais alternativos para atendimento e orientações disponibilizados pelas suas 

unidades descentralizadas, com os contatos das Procuradorias Regionais Federais, 

Procuradorias Federais e Procuradorias Seccionais Federais.  

 

Serão aceitas cópias digitalizadas nos formatos PDF, JPG, GIF, PNG e BMP 

enviadas eletronicamente com os mesmos efeitos dos respectivos originais, nos 

termos do Decreto nº 10.278/2020 . 

 

A sistemática de atendimento vigorará enquanto perdurar a emergência sanitária, 

sem prejuízo de posterior reavaliação.  

 

(Portaria PGF nº 158/2020 - DOU 1 de 1º.04.2020) 

 

Fonte: Editorial IOB 

 

Tributos e Contribuições Federais/Previdenciárias - Valor das parcelas 
mínimas previstas no parcelamento da Lei nº 10.522/2002 vigorará para 

pedidos efetuados até 31.12.2020 

A norma em referência alterou o caput do art. 33 da Portaria PGFN 

nº 448/2019 , que dispõe sobre os parcelamentos ordinário, simplificado e de 
empresas em recuperação judicial, de que tratam os arts. 10 a 13 e 14 a 14 -F da 

Lei nº 10.522/2002  , para os débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) 

e administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

http://www.agu.gov.br/unidade/PGF
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B10278%2B2020#fe%2Bd%2B10278%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bpgf%2B158%2B2020#fe%2Bport%2Bpgf%2B158%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bpgfn%2B448%2B2019#fe%2Bport%2Bpgfn%2B448%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10522%2B2002#fe%2Blei%2B10522%2B2002
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Entre as alterações ora introduzidas, destacamos que para os pedidos de 

parcelamento, efetuados até 31.12.2020 , os valores mínimos serão de: 
a) R$ 100,00, quando o devedor for pessoa física ou quando se tratar de débito 

relativo a obra de construção civil sob responsabilidade de pessoa física;  
b) R$ 500,00, quando o devedor for pessoa jurídica; e  

c) R$ 10,00, quando se tratar do parcelamento previsto no art. 10 -A da Lei 

nº 10.522/2002 . 

No mais, foi revogada a Portaria PGFN nº  4.456/2019  , que dispunha sobre o 
assunto. 

(Portaria PGFN nº 8.792/2020 - DOU 1 de 1º.04.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 
 

Incentivos Fiscais - Regulamentada a apresentação da declaração de 
investimento de recursos financeiros em atividades de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação e a emissão do certificado de 

reconhecimento de crédito financeiro 

A norma em referência regulamentou a apresentação da declaração de 

investimento de recursos financeiros em atividades de pesquisa, desenvolvimento 

e inovação (PD&I), e a emissão do certificado de reconhecimento de crédito 

financeiro, de que trata o art.  5º da Lei nº 13.969/2019 , para fins de fruição 

do incentivo previsto no art.  4º da Lei nº 8.248/1991 . 

 

A pessoa jurídica habilitada à fruição dos incentivos previstos no art.  4º da Lei 

nº 8.248/1991  poderá requerer, junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações (MCTIC), a emissão de certificado de reconhecimento 

de crédito financeiro, por meio da apresentação de declaração de  investimentos 

em PD&I. 

 

A declaração de investimentos em PD&I deverá ser formulada mediante 

preenchimento de formulário eletrônico disponibilizado na página da Internet do 

MCTIC e conter as seguintes informações:  

a) razão social e registro, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), da 

pessoa jurídica que pretende usufruir da compensação de créditos financeiros;  

b) indicação do número e da data da portaria e de sua publicação no Diário Oficial 

da União, referente à 1ª concessão da habil itação prevista  no inciso I do caput e 

no parágrafo único do art. 4º da Lei nº 13.969/2019 ; 

c) valor do crédito financeiro requerido, decorrente dos benefícios 

supramencionados, com a respectiva memória de cálculo;  

d) valor do faturamento bruto; 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10522%2B2002#fe%2Blei%2B10522%2B2002
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bpgfn%2B4456%2B2019#fe%2Bport%2Bpgfn%2B4456%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bpgfn%2B8792%2B2020#fe%2Bport%2Bpgfn%2B8792%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13969%2B2019@art5#fe%2Blei%2B13969%2B2019@art5
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13969%2B2019#fe%2Blei%2B13969%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B8248%2B1991@art4#fe%2Blei%2B8248%2B1991@art4
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B8248%2B1991#fe%2Blei%2B8248%2B1991
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B8248%2B1991@art4#fe%2Blei%2B8248%2B1991@art4
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B8248%2B1991#fe%2Blei%2B8248%2B1991
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13969%2B2019@art4#fe%2Blei%2B13969%2B2019@art4
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13969%2B2019#fe%2Blei%2B13969%2B2019
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e) indicação do período de apuração a que se referem os valores do crédito 

financeiro e do faturamento referidos nas letras “c” e “d”; e 

f) valor do dispêndio efetivamente aplicado em atividades de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação no setor de tecnologia da informação e comunicação 

(TIC), no período de apuração indicado a letra “e”.  

 

Para comprovação das informações, a pessoa jurídi ca deverá registrar em sua 

contabilidade, com clareza e exatidão, os elementos que compõem as receitas, os 

custos, as despesas e os resultados, do respectivo período de apuração, 

referentes ao faturamento bruto e aos investimentos em pesquisa, 

desenvolvimento e inovação utilizados para cálculo do crédito financeiro gerado, 

mantendo-os segregados das demais atividades nos registros contábeis.  

 

O valor dos investimentos em PD&I realizados de 1º.01 a 31.03.2020, para fins de 

cumprimento das obrigações previstas no art. 11 da Lei nº 8.248/1991  , 

poderá, alternativamente, ser uti lizado para geração do crédito financeiro  

instituído pela Lei nº 13.969/2019 , ou para fruição do extinto benefício 

referente ao revogado § 1º-A do art. 4º da Lei nº 8.248/1991 , sendo vedado 

o cômputo desses investimentos para ambas as hipóteses.  

 

A declaração de investimentos somente poderá ser apresentada após o final de 

cada período de apuração e desde que tenham sido efetivamente realizados os 

investimentos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Não poderá ser realizada 

mais de uma declaração de investimentos para um mesmo período de apuração, 

salvo no caso de ajustes de períodos cumulativos, sendo permitida a retificação.  

 

A declaração de investimentos poderá abranger mais de um trimestre de 

apuração, respeitadas as condições previstas no art.  3º da Lei 

nº 13.969/2019 . Além da apresentação da declaração, a empresa peticionária 

deverá, para obtenção do certificado de reconhecimento de crédito financeiro, 

apresentar comprovantes da quitação de tributos federais, por meio de Certidão 

Negativa de Débitos (CND) ou Certidão Posit iva com Efeitos de Negativa (CPEN).  

 

Será facultado, à pessoa jurídica, apresentar uma única declaração retificadora 

para cada período de apuração para ajuste de períodos cumulativos, ressalvado o 

disposto em regulamentação pela RFB para crédito financeiro compensado, nos 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B8248%2B1991@art11#fe%2Blei%2B8248%2B1991@art11
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B8248%2B1991#fe%2Blei%2B8248%2B1991
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13969%2B2019#fe%2Blei%2B13969%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B8248%2B1991@art4#fe%2Blei%2B8248%2B1991@art4
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B8248%2B1991#fe%2Blei%2B8248%2B1991
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13969%2B2019@art3#fe%2Blei%2B13969%2B2019@art3
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13969%2B2019#fe%2Blei%2B13969%2B2019
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termos do § 15 do art. 7º da Lei nº 13.969/2019 . 

 

Constatado o atendimento dos requisitos, será emitido, pelo Ministério da Ciênci a, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), o certificado de reconhecimento 

de crédito financeiro.  

 

O MCTIC publicará, em sua página eletrônica, o extrato do certificado de 

reconhecimento de crédito financeiro, em até 30 dias da apresentação da 

declaração dos investimentos em PD&I pela pessoa jurídica habilitada. O extrato 

conterá, necessariamente, a razão social e o CNPJ da pessoa jurídica habilitada e 

o período de apuração referente ao certificado.  

 

(Portaria MCTIC nº 1.294/2020 - DOU 1 de 30.03.2020 - Edição Extra) 

 

Fonte: Editorial IOB 

 

ICMS - Alterado ato que instituiu a DIMP para geração de arquivos com 

informações das instituições financeiras  

O Confaz divulgou alteração no caput do art.  1º do Ato Cotepe/ICMS 

nº 65/2018 , que dispõe sobre as especificações técnicas para a geração de 
arquivos referentes às informações prestadas por instituições financei ras e de 

pagamento, integrantes ou não do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), 

relativas às transações com cartões de débito, crédito, de loja (private label) e 
demais instrumentos de pagamento eletrônico, realizadas por pessoas jurídicas 

inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou pessoas físicas 
inscritas no Cadastro de Pessoa Física (CPF), ainda que não inscritas no Cadastro 

de Contribuintes do ICMS, nos termos do Convênio ICMS nº  134/2016 , com 
efeitos retroativos a 1º.03.2020.  

A Declaração de Informações de Meios de Pagamentos (DIMP) corresponde ao 
conjunto de registros de transações com cartões de débito, crédito, cartão de loja 

(private label) e demais instrumentos de pagamento eletrônicos, de forma 

padronizada, contendo as informações exigidas pela cláusula terceira do Convênio  
ICMS nº 134/2016 e será gerada em um arquivo único, de forma digital, com 

transmissão via TED-TEF. 

O caput do art. 1º do Ato Cotepe/ICMS nº 65/2018 , na redação do Ato 
Cotepe/ICMS em fundamento, instituiu a versão 3 da DIMP (DIMP V03), conforme 

manual de orientação disponibil izado no site do Confaz, 
www.confaz.fazenda.gov.br. 

 

(Ato Cotepe/ICMS nº 26/2020 - DOU 1 de 30.03.2020) 

Fonte: Editorial IOB 
 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13969%2B2019@art7#fe%2Blei%2B13969%2B2019@art7
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13969%2B2019#fe%2Blei%2B13969%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bmctic%2B1294%2B2020#fe%2Bport%2Bmctic%2B1294%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B65%2B2018@art1#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B65%2B2018@art1
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B65%2B2018#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B65%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B134%2B2016#fe%2Bconv%2Bicms%2B134%2B2016
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B65%2B2018@art1#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B65%2B2018@art1
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B65%2B2018#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B65%2B2018
file:///C:/Users/Igor%20de%20Oliveira/Desktop/COMTAX/2020/COMTAX%20NEWS%202020/www.confaz.fazenda.gov.br
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B26%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B26%2B2020


 
 
 

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

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

Tributos Estaduais/MG - Divulgada a taxa Selic referente ao mês de 
março de 2020 e exigível em abril/2020 

Por meio do Ato legal em fundamento foi divulgada a taxa Selic referente ao mês 

de março/2020 e exigível para os recolhimentos a serem realizados em abril/2020.  

(Comunicado Saif nº 10/2020  - DOE MG de 02.04.2020) 
Fonte: Editorial IOB 

 

Tributos Estaduais/MG - Divulgada a tabela para fins de cálculo de ICMS, 
ITCD e taxas em atraso para pagamento até abril/2020  

Visando facilitar e instruir as repartições fazendárias, os contribuintes e 
contabilistas, foi publicada a tabela para cálculo de ICMS, ITCD e taxas em 

atraso, para pagamento até abril/2020.  

(Comunicado Saif nº 11/2020  - DOE MG de 02.04.2020) 
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 

 

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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Tributos Estaduais/SP - Divulgada a tabela prática de juros de mora para 
os débitos de multas infracionais 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 multas infracionais de taxas.  

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

(Comunicado Dicar nº 25/2020 - DOE SP de 02.04.2020) 
Fonte: Editorial IOB 

 

ICMS/RS - Adiada para maio a apropriação de crédito presumido por 
fabricantes de calçados ou de artefatos de couro  

A partir de 1º.05.2020, os estabelecimentos fabricantes de calçados ou de 

artefatos de couro, cuja atividade principal esteja enquadrada nos códigos 1521 -
1/00, 1529-7/00, 1531-9/01, 1531-9/02, 1532-7/00, 1533-5/00 ou 1539-4/00 da 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), poderão apropriar o 

crédito presumido de 1º.05.2020 até 31.03.2021, nas vendas de calçados ou de 
artefatos de couro e seus acessórios, promovidas pelo estabelecimento industrial 

que os tenha produzido, calculado sobre o valor do imposto devido pela operação 

própria, nos percentuais e nas condições previstos no  RICMS-RS/1997  , 

Livro I , art. 32, CLXXXII. 
Por meio do ato legal em fundamento, essa possibilidade de apropriação desse 
crédito, que seria a partir de 1º de abril, foi adiada para 1º.05.2020.  

(Decreto nº 55.155/2020 - DOE RS - 4ª Edição de 1º.04.2020) 
Fonte: Editorial IOB 

ICMS/PR - Alterado o regulamento quanto ao prazo de recolhimento de 

chope, águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não  

O Governo do Estado do Paraná alterou o art.  74 do RICMS-PR/2017 , que 
dispõe sobre o prazo para pagamento do imposto.  

Nas operações com refrigerante e  cerveja, inclusive chope, e as bebidas 
classificadas nas posições 7 e 8 da tabela do caput do art. 24 do Anexo IX do 

Regulamento supracitado, o ICMS deverá ser pago até o dia 9 do mês 

subsequente. 
Cumpre ressaltar que o prazo para a apresentar a declaração do imposto apurado 

de até o dia 9 do mês subsequente ao das operações ou prestações realizadas 
não se aplica ao contribuinte substituto tributário que realizar operações com 

cerveja, inclusive chope, refrigerantes, bebidas classificadas nas posições 7 e 8 

da tabela do caput do art. 24 do Anexo IX do RICMS-PR/2017 , sorvete e 
acessórios ou componentes, que deverá apresentar a GIA-ST até o dia 9 do mês 
subsequente das operações.  

(Decreto nº 4.390/2020  - DOE PR de 30.03.2020) 
Fonte: Editorial IOB 
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Tributos Estaduais/PR - Dispõe sobre medidas fiscais devido ao COVID-
19 

O Estado do Paraná, devido a publicação do Decreto nº  4.230/2020  , que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19), toma algumas 
ações. 

Sendo assim, foram suspensas por 90 dias as seguintes disposições:  

a) a apresentação de protesto de certidões de dívida ativa do Estado e  
ajuizamento de execuções fiscais;  

b) as validades das certidões negativas de débitos tributários e de dívida ativa 
estadual e das certidões posit ivas com efeitos de negativa de regularidade de 

débitos tributários e de dívida ativa estadual, também foram p rorrogadas por 90 

dias. 
Essas medidas terão efeitos enquanto perdurar o estado de emergência nacional 

pela pandemia. 

(Decreto nº 4.385/2020  - DOE PR de 27.03.2020) 
Fonte: Editorial IOB 
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