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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Simples Nacional - Novo prazo de opção para empresas em início de 
atividade já foi implantado 

Informamos que o serviço de Solicitação de Opção pelo Simples Nacional já está 

adaptado ao novo prazo de opção para empresas em início de atividade a que se 

refere a Resolução CGSN/SE 155/2020 . 
 

Fonte: Secretaria-Executiva do Comitê Gestor do Simples Nacional  
 

Importação/Exportação - As pessoas jurídicas que operam em ZPE estão 
dispensadas de auferir e manter no ano-calendário de 2020, o percentual 

de receita bruta decorrente de exportações para o exterior  

Por intermédio da Medida Provisória nº 973/2020 , foi incluído o art. 18-B na 

Lei nº 11.508/2007  que dispõe sobre o regime tributário, cambial e 
administrativo das Zonas de Processamento de Exportação (ZPE), estabelecendo 

que as pessoas jurídicas autorizadas a operar em ZPE, ficam dispensadas de 

auferir e manter no ano-calendário de 2020, o percentual de receita bruta 
decorrente de exportação para o exterior.  

(Medida Provisória nº 973/2020 - DOU 1 de 28.05.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 
 

IRPJ/CSL - Prorrogada a vigência da MP que dispõe sobre tratamento 
tributário sobre a variação cambial com cobertura de risco (hedge) do 

valor de investimentos realizados por instituições financeiras em 
sociedade controlada estabelecida no exterior  

O Ato do Congresso Nacional nº 38/2020 prorrogou, pelo prazo de 60 dias, a 

Medida Provisória nº 930/2020 , que dispõe, entre outras providências, sobre o 

tratamento tributário aplicável à variação cambial do valor de investimentos 
realizados por instituições financeiras e demais instituições autorizadas a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil (Bacen) em sociedade controlada 
estabelecida no exterior. 

 

Entre as disposições introduzidas pela Medida Provisória nº  930/2020 , 
destacamos que a partir do exercício financeiro do ano de 2021, nas operações de 
cobertura de risco (hedge) de investimento no exterior : 

 

a) a variação cambial da parcela com cobertura de risco (hedge) do valor do 
investimento, realizado pelas instituições financeiras e pelas demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Bacen em sociedade controlada domiciliada no 
exterior, deverá ser computada na determinação do l ucro real e na base de 

cálculo da Contribuição Social Lucro (CSL) da pessoa jurídica controladora 
domiciliada no País, na proporção de: 

a.1) 50%, no exercício financeiro do ano de 2021; e 

a.2) 100%, a partir do exercício financeiro do ano de 2022 ; 
b) nos casos de falência ou liquidação extrajudicial de instituições financeiras e 

demais instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen, o total do saldo de 
créditos decorrentes de diferenças temporárias, oriundos de provisões para 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bres%2Bcgsn%2B155%2B2020#fe%2Bres%2Bcgsn%2B155%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B973%2B2020#fe%2Bmp%2B973%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B11508%2B2007#fe%2Blei%2B11508%2B2007
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B973%2B2020#fe%2Bmp%2B973%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B930%2B2020#fe%2Bmp%2B930%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B930%2B2020#fe%2Bmp%2B930%2B2020
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créditos de liquidação duvidosa, apurado na escrituração societária, 

corresponderá ao crédito presumido a partir da data da decretação da falência ou 
da liquidação extrajudicial, conforme disposição dos arts. 3º ao 9º da Lei 

nº 12.838/2013 . Nessa hipótese, o disposto nos referidos artigos será aplicado, 
até 31.12.2022, ao saldo de créditos or iundos de prejuízo fiscal e base negativa 

de CSL, decorrentes das operações de cobertura de risco cambial (hedge) do 
investimento em sociedade controlada domiciliada no exterior, originados a contar 

de 1º.01.2018 até 31.12.2020. Vale ressaltar que, o crédi to presumido 
mencionado somente será apurado pelas instituições financeiras cuja liquidação 

extrajudicial ou falência tenha sido decretada após a 30.03.2020 . 

 
No mais, a Receita Federal deverá disciplinar quanto à aplicação da matéria . 

 
(Ato do Congresso Nacional nº 38/2020 - DOU 1 de 27.05.2020) 

 

Fonte: Editorial IOB 
 

IOF - Alterada a legislação sobre as operações de crédito relacionadas à 
FINEP, obras de rodovias e ferrovias e distribuição de energia elétrica  

Foi baixado ato que altera o Decreto nº  6.306/2007  , o qual regulamenta o 

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou 
Valores Mobiliários (IOF), reduzindo a zero as alíquotas do IOF nas seguintes 

operações de crédito: 
 

a) efetuada por intermédio da Financiadora de Estudos  e Projetos (FINEP) ou por 

seus agentes financeiros, com recursos dessa empresa pública;  
 

b) destinada ao financiamento de projetos de infraestrutura de logística 
direcionados a obras de rodovias e ferrovias objeto de concessão pelo Governo 

federal; e 

 
c) contratada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), 

destinada à cobertura, total ou parcial, de déficit e de antecipação de receita, 
incorridas pelas concessionárias e permissionárias de serviço público de 

distribuição de energia elétrica. 

Observe-se que a redução da alíquota referida na letra “c” somente se aplica aos 
fatos geradores que ocorrerem até 31.12.2020.  

(Decreto nº 10.377/2020 - DOU 1 de 28.05.2020) 
 

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 aos Estados da Bahia, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, São 

Paulo e Tocantins, 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 35/2020 - DOU 1 de 26.05.2020) 
 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B12838%2B2013#fe%2Blei%2B12838%2B2013
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B6306%2B2007#fe%2Bd%2B6306%2B2007
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B10377%2B2020#fe%2Bd%2B10377%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%2B35%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B35%2B2020
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Fonte: Editorial IOB 

 
 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/MG - Alterado o benefício de isenção nas operações de importação 
sob o amparo do Regime Especial Aduaneiro de Admissão Temporária  

Estão amparados pela isenção do ICMS as entradas decorrentes de importação do 

exterior, de mercadoria ou bem, sob o amparo do Regime Especial Aduaneiro de 
Admissão Temporária previsto na legislação federal, importados com a dispensa 

do pagamento dos impostos federais incidentes na importação.  

Por meio do Ato legal em fundamento foi estendido o benefício às operações de 

importação realizadas sob os Regimes Aduaneiros Especiais de Admissão 
Temporária e Exportação Temporária, ao amparo do Carnê ATA a que se refere o 

inciso III do § 10 do art. 335 da Parte 1 do Anexo IX, também acrescido pelo 
mesmo ato legal. 

Observar que o não cumprimento, pelo importador, das condições do Regime 

Aduaneiro Especial de Admissão Temporária ao amparo do Carnê ATA, implica na 

perda da isenção e obrigatoriedade de recolher o ICMS dispensado, com todos os 
acréscimos legais, a partir dessa ocorrência.  

(Decreto nº 47.961/2020 - DOE MG de 28.05.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

 

ICMS/MG - Alterado o PMPF para cálculo da substituição tributária de 
cachaça e aguardente e de sangrias e coquetéis 

Foi alterada a pauta de cachaça e aguardente e de sangrias e coquetéis da 

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 alcoó licas.  

(Portaria Sutri nº 952/2020 - DOE MG de 28.05.2020) 

 
Fonte: Editorial IOB 

 

ICMS/MG - Promovida alteração no PMPF utilizado para cálculo do 

imposto devido por substituição tributária nas operações com cerveja e 
chope 

Foi alterada a Portaria Sutri nº 902/2019 , que divulga os preços médios 
ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por 

substituição tributária nas operações com cerveja e chope.  
De acordo com a norma, as alterações terão sua vigência iniciada em 1º.06.2020.  

(Portaria Sutri nº 951/2020 - DOE MG de 28.05.2020) 

 
Fonte: Editorial IOB 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bport%2Bsutri%2B952%2B2020#es-mg%2Bport%2Bsutri%2B952%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bport%2Bsutri%2B902%2B2019#es-mg%2Bport%2Bsutri%2B902%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bport%2Bsutri%2B951%2B2020#es-mg%2Bport%2Bsutri%2B951%2B2020
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ICMS/RJ - Divulgada a base de cálculo do imposto nas operações 

interestaduais com café cru no período de 1° a 07.06.2020  

Foi divulgada a base de cálculo do ICMS a ser util izada, no período de 1º a 

07.06.2020, nas operações interestaduais com café cru. Segundo o ato ora 
publicado, o valor por saca de 60 kg é de US$ 136,0000 para o café arábica e de 

US$ 70,0000 para o café conilon. 

(Portaria SUT nº 310/2020 - DOE RJ de 28.05.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 
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