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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Simples Nacional - Receita Federal esclarece que o reembolso de 
despesas integra a receita bruta 

A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), esclareceu que no âmbito do 

Simples Nacional, a receita bruta da atividade de prestação de serviços 

compreende o preço do serviço prestado, não importando a denominação que se 
dê a esse preço ou a parcelas desse preço. 

 
Desse modo, os custos e as despesas faturados ao tomador do serviço devem ser 

computados como parte do preço de venda e, portanto, integrantes da receita 

bruta. 
 

(Solução de Consulta Cosit nº 72/2020 - DOU 1 de 26.06.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 
 

IPI - Alterada a Tipi para adequação de alterações ocorridas na NCM  

Por intermédio do Ato Declaratório Executivo RFB nº  2/2020 , foi alterada 

a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 

Industrializados ( TIPI ), aprovada pelo Decreto nº 8.950/2016 , para 

efeito de adequação da Tabela às alterações ocorridas na Nomenclatura Comum 
do Mercosul (NCM), mantidas as alíquotas vigentes, com efeitos a partir de 

1º.07.2020. 
Desse modo, foi alterada a descrição do código de classificação 2941.90.81, nos 

termos do Anexo I, e foram criados os códigos de classificação constantes do 

Anexo II, com as respectivas descrições dos produtos, observadas as respectivas 
alíquotas, ambos, do Ato Declaratório Executivo em fundamento, bem como, 

suprimidos os códigos de classificação 9021.90.81, 9021.90.82 e 9021.90.89, da 
TIPI. 

 

(Ato Declaratório Executivo RFB nº 2/2020 - DOU 1 de 26.06.2020) 
 
Fonte: Editorial IOB 

 

IRPF - Receita Federal implanta serviço MALHA FISCAL IRPF  

Malha IRPF 
Novidade permite aos contribuintes com declarações retidas em malha, 

apresentarem documentos pela internet sem precisar comparecer a uma unidade 
de atendimento presencial  

Publicado: 25/06/2020 08h30 

Última modificação: 25/06/2020 08h41 
A Receita Federal implantou, nesta quarta -feira, 24 de junho, o serviço MALHA 

FISCAL IRPF, que possibilita a contribuintes com Declaração do IRPF retida em 
malha, apresentarem documentos pela internet, sem precisar comparecer na 

Receita Federal. O serviço está disponível no Centro Virtual de Atendimento – E-

CAC. Para acessá-lo é necessário ter certificação digital ou criar um código de 
acesso. Esse código de acesso é o mesmo utilizado para consultar o Extrato do 

Processamento da Declaração, disponível no menu Meu Imposto de Renda. 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B72%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B72%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bade%2Brfb%2B2%2B2020#fe%2Bade%2Brfb%2B2%2B2020
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%2Bade%2Brfb%2B2%2B2020#fe%2Bade%2Brfb%2B2%2B2020
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Os contribuintes poderão util izar o serviço de entrega virtual de documentos para:  
1) Apresentar documentos solicitados em Intimação;  

2) Apresentar Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL);  
3) Antecipar a entrega de documentos para análise da Declaração, retida em 

malha fiscal, dos exercícios 2015 a 2019, ainda não intimada ou notificada pela 

Receita Federal.  
Antes de procurar entregar os documentos,  ATENÇÃO: 

1) quem recebeu Intimação ou Notificação de Lançamento deve acessar  o 
sistema E-Defesa para organizar corretamente a documentação que deve ser 

apresentada; E 

2) quem ainda não recebeu Intimação ou Notificação de Lançamento deve 
acessar o Extrato do Processamento da DIRPF para verificar, primeiro, se a 

Declaração apresentada está correta. Só depois de confirmar que a Declaração 
não precisa ser retificada, consultar quais documentos precisa apresentar  

Reunidos os documentos, o passo seguinte será acessar o E -CAC e abrir um 
Dossiê Digital de Atendimento: 

1) indicando, no campo Área de Concentração de Serviço, a opção MALHA FISCAL 
IRPF, e 

2) selecionando, no campo Serviço, o exercício e ano -base da Declaração a que se 
refere a documentação apresentada, entre uma das seguintes opções:  

a) Exercício 2015 – Ano-calendário 2014; 

b) Exercício 2016 – Ano-calendário 2015; 
c) Exercício 2017 – Ano-calendário 2016; 

d) Exercício 2018 – Ano-calendário 2017; 
e) Exercicio 2019 – Ano-calendário 2018. 

O serviço ainda não está disponível para declarações do exercício 2020. 
Recomenda-se atenção para os documentos que devem ser apresentados. 

Documentação incompleta ou insuficiente dificulta a análise da declaração e 

poderá acarretar: 

1) Para quem está intimado: emissão de notificação de lançamento por falta de 
comprovação de informações declaradas;  

2) Para quem apresentar Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL), 
indeferimento da solicitação por falta de comprovação adequada;  

3) Emissão de Intimação ou Notificação de Lançamento para quem ainda está 

espontâneo, para comprovar a pendência apontada no processamento da 
Declaração. 

 
Fonte: RFB 

Tributos e Contribuições Federais - Receita Federal traz esclarecimentos 
sobre a aplicação da 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 - Lucro real - Empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas de 

geração de energia elétr ica - Depreciação de bens do Ativo Imobilizado - Taxas 

aplicáveis - Esclarecimentos (Solução de Consulta Cosit nº 47/2020): até o 

advento da Lei nº 12.973/2014  , as empresas concessionárias de serviços de 
energia elétrica, para fins fiscais, deveriam util izar as taxas de depreciação 

determinadas pela legislação regulatória, nos termos da Instrução Normativa 

SRF 2/1969 . A partir da Lei nº 12.973/2014 , aplica-se o disposto nos §§1º, 

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%2Bin%2Bsrf%2B2%2B1969#fe%2Bin%2Bsrf%2B2%2B1969
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B12973%2B2014#fe%2Blei%2B12973%2B2014
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15 e 16 do art. 57 da Lei nº 4.506/1964 , a nova disciplina das depreciações 
fiscais que revogou o tratamento previsto pela Instrução Normativa 

SRF 2/1969 . Por força do art.  37 da Lei nº 11.196/2005 , as empresas 
concessionárias, permissionárias e autorizadas de geração de energia elétrica 

podem, para fins fiscais, util izar a taxa de depreciação fixadas pela RFB, p ara 
bens novos, adquiridos ou construídos, destinados a empreendimentos cuja 

concessão, permissão ou autorização tenha sido outorgada a partir de 22.11.2005 

até 31.12.2018; 
b) IRPF - Ganho de capital na alienação de bens e direitos - Inclusão do ITD no 

custo de aquisição - Inadmissibilidade (Solução de Consulta Cosit nº 50/2020): 
por falta de previsão legal, o Imposto de Transmissão (ITD) pago na transmissão 

por herança não pode ser incluído no custo de aquisição de ações em bolsa de 

valores. Ocorrendo sobreparti lha, a apuração do Imposto de Renda incidente 
sobre o ganho de capital relativo a bens constantes da parti lha somente será 

concretizada quando da apresentação da Declaração Final de Espólio, quando será 
exigido o pagamento do imposto.  

c) IRPF - Ganho de capital na alienação de bens e direitos - Reserva particular de 
proteção natural municipal -Transferência de potencial construtivo para outro 

imóvel - Esclarecimentos. (Solução de Consulta Cosit nº 51/2020): a concessão do 

direito de transferir para outros imóveis o potencial construtivo de imóvel em que 
se criou uma Reserva Particular de Proteção Natural Municipal (RPPNM) tem a 

natureza de incentivo à criação da referida área. O concessionário do direito de 
transferir para outros imóveis o potencial construtivo do imóvel em que se criou 

uma RPPNM, não aufere ganho de capital na operação em que o referido direito 

lhe é concedido. O concessionário do direito de transferir para outros imóveis o 
potencial construtivo do imóvel em que se criou uma RPPNM deve  apurar ganho 

de capital na alienação do referido direito para terceiros. Na apuração do ganho 
de capital da primeira alienação do direito de transferir para outros imóveis o 

potencial construtivo do imóvel em que se criou uma RPPNM (assim considerada a 
primeira vez em que o referido direito é alienado), o alienante deve considerar o 

custo de aquisição do direito em questão como sendo zero e o valor da alienação 

como sendo o preço efetivo da operação.  
d) IRRF - Rendimentos de aluguéis de imóveis pagos por pessoa jurídica a pessoa 

física - Esclarecimentos (Solução de Consulta Cosit nº 55/2020) : fica esclarecido 
que: 

d.1) os rendimentos de aluguéis de imóveis pagos por pessoa jurídica a pessoa 

física sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda na Fonte (IRRF) mediante a 
aplicação da tabela progressiva mensal;  

d.2) compete à pessoa jurídica locatária (fonte pagadora) a retenção do imposto 
na fonte, ainda que o pagamento se efetive por intermédio de empresa 

administradora de imóveis (imobil iária);  

d.3) no caso de locação de imóveis cuja propriedade seja detida por pessoas 
físicas em condomínio, para fins de retenção do IRRF, a pessoa jurídica locatária 

deverá considerar como rendimento de cada condômino a parcela do aluguel 
proporcional ao quinhão da propriedade que lhe cabe, inclusive na hipótese em 

que, por disposição contratual, apenas um deles venha a receber o valor integral 
do aluguel; 

e) IRRF - Oficial de cartório - Compensação por atos gratuitos praticados por 

determinação legal e complementação da receit a mínima - Sujeição à incidência 
do imposto (Solução de Consulta Cosit nº 62/2020): fica esclarecido que:  

e.1) sujeitam-se ao IRRF os valores recebidos por oficial de cartório a título de 
compensação por atos gratuitos praticados em cumprimento de determinação de 

lei e de complementação da receita mínima das serventias deficitárias.  

e.2) a responsabilidade pela retenção do IRRF relativo aos valores destinados à 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B4506%2B1964@art57#fe%2Blei%2B4506%2B1964@art57
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B4506%2B1964#fe%2Blei%2B4506%2B1964
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Bsrf%2B2%2B1969#fe%2Bin%2Bsrf%2B2%2B1969
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B11196%2B2005@art37#fe%2Blei%2B11196%2B2005@art37
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B11196%2B2005#fe%2Blei%2B11196%2B2005


 
 
 

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

compensação dos atos gratuitos e à complementação da receita mínima é da fonte 

pagadora, qual seja, a entidade gestora designada em lei para arrecadação e 
repasse dos recursos.  

 
(Soluções de Consulta Cosit nºs 47 50, 51, 55 e 62/2020 - DOU 1 de 25.06.2020) 

 

Fonte: Editorial IOB 
 

 


