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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Sped - Atualizadas as Tabelas Dinâmicas e Planos de Contas Referenciais 
da ECF - Leiaute 6 

A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), disponibilizou no Portal do Sped, 

em seu site na Internet (http://sped.rfb.gov.br/), o arquivo das Tabelas 

Dinâmicas e Planos de Contas Referenciais da ECF, com as atualizações do 
Leiaute 6. 

 
Fonte: Editorial IOB 

Processo Administrativo Fiscal - Autorizada a realização de sorteio de 

lotes de processos para os conselheiros fora do ambiente da sessão de 

julgamento no Carf 

Em decorrência da pandemia da Covid-19, foi autorizado, na impossibilidade de 

realização de sessão de julgamento presencial no âmbito do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), o sorteio de lotes de processos para os 

conselheiros fora do ambiente da sessão de julgamento, sendo a gravação 

disponibilizada no site do Carf na internet . 
 

Os procedimentos operacionais e os controles adotados pelo Carf para propiciar a 
integridade da realização do sorteio de lotes de processos para os conselheiros 

serão supervisionados pela Assessoria Especial de Controle Interno (AECI) do 

Ministério da Economia. 
 

(Portaria ME nº 189/2020  - DOU 1 de 06.05.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 

Coaf - Revogada a norma que dispõe sobre procedimentos a serem 
observados pelas administradoras de cartões de credenciamento ou de 

cartões de crédito 

A norma em referência revogou a Resolução Coaf nº  6/1999 , que dispunha 

sobre os procedimentos a serem observados pelas administradoras de cartões de 
credenciamento ou de cartões de crédito, para fins de prevenção e combate aos 

crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, conforme 

estabelecido na Lei nº 9.613/1998 . 

 
A medida se justifica em face da competência atribuída ao Conselho de Controle 

de Atividades Financeiras (Coaf), para disciplinar sobre atos normativos e 
regulamentares necessários ao aperfeiçoamento dos trabalhos desse órgão, nos 

termos da Lei nº 9.613/1998  e nos arts. 8º, I e II e 9º, de seu Estatuto, 
aprovado pelo Decreto nº 9.663/2019, e tendo em vi sta o disposto no Decreto 

nº 10.139/2019 , que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos 
normativos inferiores a decreto. 

 

(Resolução Coaf nº 35/2020 - DOU 1 de 06.05.2020) 

 
Fonte: Editorial IOB 

 

http://sped.rfb.gov.br/
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bme%2B189%2B2020#fe%2Bport%2Bme%2B189%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bres%2Bcoaf%2B6%2B1999#fe%2Bres%2Bcoaf%2B6%2B1999
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B9613%2B1998#fe%2Blei%2B9613%2B1998
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B9613%2B1998#fe%2Blei%2B9613%2B1998
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B10139%2B2019#fe%2Bd%2B10139%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bres%2Bcoaf%2B35%2B2020#fe%2Bres%2Bcoaf%2B35%2B2020
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ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/RS - Regulamentado o Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico 
do Estado do Rio Grande do Sul (PIAA/RS) 

O ato em fundamento regulamenta o Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico 
do Estado do Rio Grande do Sul (PIAA/RS). Com isso, os contribuintes que 

firmarem termo de acordo com o Estado poderão compensar os valores por elas 
despendidos em qualificação da infraestrutura de pavimentação e de acesso 

asfáltico, após a devida autorização estatal e, desde que, possibil item o 

desenvolvimento social e econômico de regiões ou de localidades no Estado, com 
montantes correspondentes ao ICMS a recolher, por meio de apropriação de 

crédito fiscal presumido. 

Os interessados precisarão aderir ao programa mediante formalização de proposta 
à Secretaria de Logística e Transportes (SELT), juntando a documentação ora 

relacionada nessa regulamentação.  

Nesse termo de acordo constará a forma de compensação dos valores dispendidos 

com o ICMS a recolher, por meio de crédito presumido, podendo a despesa ter 
ocorrido em uma das seguintes modalidades:  

 
a) aporte de valores, de bens e de serviços em projetos vinculados ao PIAA/RS, 

com a finalidade de estimular redução do custo de escoamento da produção por 

meio da realização de novas obras de infraestrutura, em especial relacionadas à 
pavimentação e ao acesso asfáltico, com objetivo de qualificar a interl igação das 

comunidades onde esses respectivos contribuintes estão instalados até as 
rodovias de l igação, sejam elas estaduais ou federais já asfaltadas, denominados 

como Projetos do PIAA/RS; e 

 
b) aporte de valores a fundos regionais de desenvolvimento prevista no Decreto 

nº 54.572/2019, art. 18, de cujos controle e gestão o Estado participará 
obrigatoriamente, com vinculação a projetos específicos de pavimentação de 

acessos asfálticos, que tenham semelhante propósito com mencionado na let ra 
“a”. 

Essa compensação de valores é limitada a 5% do saldo devedor do imposto, e 

poderá ser feita após autorização da Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio de 
comprovação do valor efetivamente investido pela empresa para a realização da 

obra, devendo ser observados os demais termos e demais condições previstas 

no RICMS-RS/1997 . 

O crédito presumido poderá ser apropriado após a conclusão da obra de 
pavimentação e de acesso asfáltico com a confirmação pela SELT de sua 

realização integral e dos valores investidos, assim como modo de operação ou em 
etapas concluídas mediante atendimento do cronograma físico-financeiro. 

(Decreto nº 55.230/2020 - DOE RS de 05.05.2020) 
 
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%2B55230%2B2020#es-rs%2Bd%2B55230%2B2020
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ICMS/RS - Alterada condição para diferir o pagamento do imposto na 

importação de metanol 

O fabricante poderá importar metanol para util ização na industrialização de 

biodiesel com o diferimento do imposto desde que o desembaraço seja feito no 
Rio Grande do Sul. 

Esse diferimento está previsto no RICMS-RS/1997 , Livro I , art. 53, II e 

Apêndice XVII, item XXXVI sendo que com essa alteração, deixa de  ser exigido do 
importador o Termo de Acordo firmado com o Rio Grande do Sul, objetivando a 

instalação, neste Estado, de indústria produtora de biodiesel, e que ele seja 
beneficiário do Fundopem/RS e do Integrar/RS.  

(Decreto nº 55.232/2020 - DOE RS de 06.05.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 
 

ICMS/SP - Alterados os valores para a base de cálculo da substituição 
tributária de sorvetes 

Foram promovidas alterações, com efeitos retroativos a 1º.04.2020, na Portaria 
nº 31/2020, que divulga valores para base de cálculo da substituição tributária de 

sorvete e preparado para fabricação de sorvete em máquina para fins de 
atualização dos preços de determinados itens. 

(Portaria CAT nº 47/2020 - DOE SP de 07.05.2020) 

 
Fonte: Editorial IOB 

 

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

os débitos de multas infracionais de taxas, relativa a maio/2020  

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

29.05.2020, aos débitos de multas infracionais de taxas.  

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

(Comunicado Dicar nº 32/2020 - DOE SP de 05.05.2020) 
 

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 
maio/2020 

Foi divulgada a tabela prática para cálculo dos juros de mora aplicáveis, até 
29.05.2020, 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 30/2020 - DOE SP de 05.05.2020) 
 
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%2B55232%2B2020#es-rs%2Bd%2B55232%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B47%2B2020#es-sp%2Bport%2Bcat%2B47%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bcomun%2Bdicar%2B32%2B2020#es-sp%2Bcomun%2Bdicar%2B32%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bcomun%2Bdicar%2B30%2B2020#es-sp%2Bcomun%2Bdicar%2B30%2B2020

