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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

ITR - Aprovado o programa multiplataforma para preenchimento da DITR 
de 2020 

Foi baixado ato que aprova o programa multiplataforma para preenchimento da 

Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) de 2020, para 

uso em computador que possua a máquina virtual Java (JVM), versão 1.7.0 ou 
superior, instalada. 

O programa ITR/2020 possui:  

 
a) 4 versões com instaladores específicos, compatíveis com os sistemas 

operacionais Windows, Linux e Mac OS X;  

 
b) 1 versão com instalador de uso geral para todos os sistemas operacionais 

instalados em computadores que atendam à condição exigida; e 
 

c) 1 versão sem instalador para qualquer sistema operacional, destinada aos 

usuários ou administradores de sistemas que necessitam exercer maior controle 
sobre a instalação. 

A partir de 17.08.2020, o programa ITR/2020, de reprodução livre, estará 
disponível no site da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), 

http://receita.economia.gov.br.  

A apresentação das declarações geradas pelo programa ITR/2020 poderá ser feita 

no próprio programa ou com util ização do programa de transmissão Receitanet. 
Nesse caso, poderá ser util izada assinatura digital mediante certificado digital 

válido. 

Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação no 
Diário Oficial da União.  

(Ato Declaratório Executivo Codac nº 24/2020 - DOU 1 de 24.07.2020) 
 
Fonte: Editorial IOB 

 

Administração Pública - Governo Federal altera norma que trata da 
revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto  

O Governo Federal alterou o Decreto nº 10.139/2019 , que dispõe sobre a 

revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto, e o Decreto nº 
9.215/2017, que dispõe sobre a publ icação do Diário Oficial da União (DOU) . 

 
De acordo com as alterações ora introduzidas destacamos, os seguintes pontos : 

 
I. Prazo para apresentação de listagem de atos inferiores a decretosPara efeitos 

da revisão e da consolidação dos atos normativos infer iores a decreto editados 

por órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional, foi prorrogado o prazo para até 30.09.2020 (anteriormente esse 

prazo estava previsto para 31.07.2020), para a publicação de l istagem completa 
dos atos normativos inferiores a decreto vigentes, por meio de portaria de seu 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bade%2Bcodac%2B24%2B2020#fe%2Bade%2Bcodac%2B24%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B10139%2B2019#fe%2Bd%2B10139%2B2019
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dirigente máximo. 

 
II. Prazos para publicação das normas revisadas e consolidadas no DOUO órgão 

ou a entidade estabelecerá prazos, por meio de portaria de seu dirigente máximo, 
para a publicação das normas revisadas e consolidadas no Diário Oficial da União 

(DOU), cujos atos serão divididos em 5 etapas específicas, observados os 

seguintes prazos: 
 

a) 1ª etapa: até 30.11.2020; 
b) 2ª etapa: até 26.02.2021; 

c) 3ª etapa: até 31.05.2021; 

d) 4ª etapa: até 31.08.2021; e 
e) 5ª etapa: até 30.11.2021. 

 
III. Prazo para divulgação dos atos normativos no Portal Gov.brOs órgãos e as 

entidades da administração pública federal terão até 1º.12.2021, efetuar a 
divulgação de todos os seus atos normativos no Portal eletrônico gov.br. 

Ressalta-se, porém, que a divulgação na forma mencionada não dispensa os 

referidos órgãos e entidades da publicação no Diá rio Oficial da União. 
 

IV. Prazo para aplicação dos efeitos da não consolidação 
 

A partir de 1º.12.2021, a não consolidação do ato normativo tem como 

consequência a vedação aos agentes públicos: 
 

a) de aplicação de multa por conduta i lícita t ipificada apenas na norma não 
consolidada; e 

b) de negativa de seguimento ou de indeferimento de requerimento administrativo 

fundada, exclusivamente, no não cumprimento de exigência constante apenas de 
norma não consolidada. 

 

(Decreto nº 10.437/2020 - DOU 1 de 23.07.2020) 

 
Fonte: Editorial IOB 

 

IRPJ/CSL - Receita Federal esclarece sobre os procedimentos para fins de 

incorporação sendo a incorporada sujeita ao lucro presumido e a 
incorporadora sujeita ao lucro real  

A Solução de Consulta Cosit nº 91/2020 esclareceu que: 
 
a) a pessoa jurídica tributada pelo Imposto de Renda com base no lucro 

presumido, e optante pelo regime de caixa, se incorporada, deverá levantar 

balanço específico para esse fim, de acordo com a legislação comercial, em até 30 
dias antes do evento, assim como deverá proceder à apuração do IRPJ e da CSL 

na data do evento de acordo com as regras aplicáveis à sistemática  do lucro 
presumido e de acordo com o regime de reconhecimento das receitas já adotado ; 

b) a pessoa jurídica incorporadora obrigada ao lucro real e ao regime de 

competência deverá levantar balanço específico para fins da incorporação de 
acordo com a legislação comercial e deverá proceder à apuração do IRPJ e da CSL 

na data do evento de acordo com as regras aplicáveis à sistemática do lucro real 
e do regime de competência; 

c) as parcelas diferidas pelo regime de caixa da incorporada deverão ser 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B10437%2B2020#fe%2Bd%2B10437%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B91%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B91%2B2020
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oferecidas à tributação pela incorporadora, na data do evento de acordo com as 

regras previstas no art. 223-A da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017 . 
 

(Solução de Consulta Cosit nº 91/2020 - DOU 1 de 23.07.2020) 
 
Fonte: Editorial IOB 

 

ICMS - Alterada a relação de empresas do programa de desenvolvimento 
de submarinos 

O Confaz divulgou ato que altera o Anexo Unico do Ato Cotepe/ICMS 

nº 46/2015 , o qual divulga a relação das empresas credenciadas que 
produzem, comercializam e importam matéria -prima, material secundário, 
embalagem, partes, peças, máquinas e equipamentos, a serem empregados na 

execução do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub) , mediante a 

inclusão de empresa no campo referente ao Estado de São Paulo.  

(Ato Cotepe/ICMS nº 45/2020 - DOU 1 de 23.07.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 

 
 

Tributos e Contribuições Federais - Nova CBS vai ampliar produtividade e 
estimular crescimento econômico 

Tributação 

As medidas previstas na primeira etapa da Reforma Tributária apresentada pelo 

governo federal ao Congresso Nacional foram explicadas na tarde desta terça -
feira (21/7) pelo secretário especial da Receita Federal do Brasil, José Barroso 

Tostes Neto, e pela assessora especial do ministro da Economia, Vanessa Rahal 
Canado 

Publicado: 22/07/2020 16h10 

Última modificação: 22/07/2020 16h16 
Nesta primeira etapa, o Projeto de Lei nº 3.887/2020, apresentado pelo governo, 

prevê a criação da Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços 
(CBS) em substituição à atual cobrança das alíquotas de PIS/Pasep e Cofins. A 

entrevista virtual foi realizada logo depois de o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, ter levado o texto aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do 

Senado, Davi Alcolumbre. 

A nova CBS, com alíquota de 12%, é uma nova forma de tributar o consumo, 

alinhada aos mais modernos modelos internacionais de Imposto de Valor 
Agregado (IVA). 

Com a CBS será possível acabar com a cumulatividade de incidência tributária, 

com cobrança apenas sobre o valor adicionado pela empresa. Tostes explicou que 

esse novo modelo vai melhorar as condições de concorrência entre as empresas. 
“Com completa e total desoneração das exportações”, disse o secretário especial 

da Receita. “Essa proposta não é só uma reforma de PIS e Cofins. É um modelo 
completamente novo. Estamos abandonando duas contribuições que a cabaram 

sendo distorcidas ao longo das décadas”, reforçou.  

O modelo da CBS também prevê ampla transparência na tributação. “Hoje o 

adquirente não sabe o quanto tem de PIS e Cofins embutido nas suas compras”, 
explicou Vanessa Canado. A proposta elaborada pe lo Governo prevê rápida 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1700%2B2017#fe%2Bin%2Brfb%2B1700%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B91%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B91%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B46%2B2015@anunico#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B46%2B2015@anunico
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B46%2B2015#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B46%2B2015
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B45%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B45%2B2020


 
 
 

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

mudança do modelo de PIS/Cofins para CBS. “É um sistema de rápida 

implementação. Em seis meses após a aprovação da lei, poderá entrar em vigor. 
Será possível virar a chave rapidamente”, apontou Tostes.  

Modernização 

O Brasil precisa substituir o atual sistema tributário, que é caro e complexo, por 

mecanismos modernos, disse Tostes, para estimular a produtividade e o 
crescimento econômico. “Hoje foi o primeiro ponto, em uma proposta aderente e 

convergente às PECs 45 e 110, já em tramitação no Congresso”, destacou. Essas 
duas Propostas de Emenda à Constituição sugerem alterações no Sistema 

Tributário Nacional. O texto agora apresentado pelo Governo busca enriquecer o 
debate sobre o tema, auxiliando na construção de um novo sistema tribut ário 

mais justo, explicou o secretário especial.  

Simplificação  

A legislação do PIS/Cofins é uma das mais complexas em vigência no sistema 
tributário nacional, com sua normatização tendo mais de 2 mil páginas. As bases 

de cálculo e fatos geradores dos dois tributos foram sendo sucessivamente 
alterados nas últimas décadas, gerando mais de 100 regimes especiais de 

recolhimento, causando uma quantidade gigantesca de discussões judiciais acerca 

tanto de suas hipóteses de incidência quanto das alíquotas aplicávei s. Quase 20% 
dos processos em discussão administrativa na Receita Federal versam sobre 

PIS/Cofins, e no Poder Judiciário as discussões também se estendem: 25% dos 
processos em que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional atua junto ao 

Superior Tribunal de Justiça tratam dessas contribuições.  

A nova CBS tem o funcionamento dos Impostos sobre Valor Agregado, aplicados 

atualmente em mais de 100 países. Neste sistema, cada elo da cadeia credita -se 
sobre o valor dos insumos que adquire, e recolhe o imposto sobre  o valor da 

venda do produto. Com uma alíquota única prevista de 12%, o novo tributo 
tornará muito mais fácil o cálculo do imposto, o cumprimento de suas obrigações 

acessórias e o pagamento.  

Embora a PIS/Cofins tenha sistema de créditos e débitos semelhante ao da CBS, 

as alterações sucessivas em sua legislação criaram uma série de distorções que 
tornaram o sistema extremamente complexo. “Para termos uma ideia, em alguns 

casos a empresa tem que calcular separadamente quanto gasta com a água que é 
usada na produção de seus produtos e a que é usada na limpeza, pois têm 

tratamentos diferentes”, explicou Tostes.  

A simplificação é melhor mensurada em números, Com a nova CBS, as empresas 

terão que preencher apenas 9 campos em suas notas fiscais, em vez dos 52 
campos atuais. Os campos preenchíveis no Sistema Público de Escrituração Digital 

(SPED) também serão reduzidos de 1.289 para 230.  

Setores 

Como tem previsão constitucional, a Zona Franca de Manaus fica mantida, mas 
com simplificação das regras e procedimentos. Por não gerar ou se apropriar de 

crédito, entidades financeiras - desde bancos a planos de saúde e seguradoras – 
mantêm a forma de apuração antiga, com alíquota de 5,8%.  

Também está prevista a manutenção do regime para o setor agrícola, para assim 

assegurar condições iguais de concorrência para pequenos agricultores, já que 

apenas empresas podem apurar e transferir créditos da CBS, o que não ocorre 
com o produtor rural pessoa física. Nada muda para quem opera pelo Simples 

Nacional, mas haverá um aprimoramento: empresa que adquirir bens e serviços 
de optante pelo Simples poderá apurar crédito.  
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O novo modelo prevê cobrança da CBS na importação de bens e serviços. No caso 

de importação feita por pessoa física, o recolhimento será realizado pelos 
fornecedores estrangeiros e plataformas digitais, seguindo o modelo já adotado 

em vários países. Nos demais casos, o pagamento seria feito pelo próprio 
importador. A regra prevê isenções, como no caso de remessas sem valor 

comercial ou encomenda de pessoa física, importações para a Zona Franca de 

Manaus e de obras de arte doadas a museus.  

Etapas 
Sob o lema de que “quando todos pagam, todos pagam menos”, a proposta de 

Reforma Tributária que começou a ser apresentada pelo Governo será realizada 
em fases. A CBS, prevista nesta primeira etapa, é equivalente a um Imposto de 

Valor Agregado (IVA) federal, com incidência sobre o consumo. As próximas 

etapas tratarão do Imposto sobre Produtos Industrial izados (IPI), da reforma da 
legislação do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas ( IRPJ) e das Pessoas 

Físicas (IRPF), bem como da desoneração da folha de salários. “Esse conjunto de 
quatro pontos visa sobretudo favorecer a melhoria da produtividade e o 

crescimento econômico no nosso país”, afirmou Tostes. Ele ressaltou que dentro 

de pouco tempo serão apresentadas novas etapas do projeto de Reforma 
Tributária do governo. 

 
Fonte: RFB 

 

 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

IPVA/SP - Contribuinte que adquiriu veículos novos terá prazo maior para 
pagamento do Imposto 

O contribuinte que adquiriu veículos novos no período de 19.02 a 30.05.2020 

poderá recolher o IPVA até 31.08.2020, sem acréscimos moratórios e juros.  

Já àquele que recolheu o IPVA de veículo adquirido no mencionado período com 
eventuais acréscimos moratórios ou juros, poderá solicitar restituição desses 

valores. 

Essa medida tem caráter emergencial e temporário diante da pandemia decorrente 

do novo coronavírus (Covid-19), que impactou fortemente a economia paulista.  

(Resolução SFP nº 58/2020 - DOE SP de 18.07.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 
 

Tributos Estaduais/RJ - Alteradas as normas do parcelamento de créditos 
tributários e não tributários, inscritos em dívida ativa  

Foi alterado o art.  9º do Decreto nº 42.049/2009 , que trata do parcelamento 

especial de créditos tributários e não tributár ios do Estado do Rio de Janeiro, 
suas autarquias e fundações públicas, inscritos em dívida ativa.  

Com isso, foi alterado o seguinte:  
 

a) o parcelamento especial poderá ser realizado em até 60 vezes, desde que o 

requerimento alcance a totalidade dos créditos inscritos contra o requerente até o 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bres%2Bsfp%2B58%2B2020#es-sp%2Bres%2Bsfp%2B58%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bd%2B42049%2B2009@art9#es-rj%2Bd%2B42049%2B2009@art9
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bd%2B42049%2B2009#es-rj%2Bd%2B42049%2B2009
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momento do pedido. Anteriormente esse parcelamento poderia ser feito em até 

120 vezes; 
b) o devedor somente poderá pleitear novo parcelamento especial após 

decorridos, pelo menos, 8 anos do deferimento do parcelamento anterior. Neste 
caso, a redação anterior estabelecia que a solicitação de novo parcelamento 

dependia do transcurso de ao menos 4 anos do parcelamento anterior.  

Cumpre ressaltar que os parcelamentos já concedidos seguirão as normas 

vigentes à época da concessão até o seu total cumprimento.  

As referidas alterações entram em vigor a contar de 23.07.2020.  

(Decreto nº 47.180/2020 - DOE RJ de 23.07.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 
 

ICMS/RJ - Fisco ratifica as alterações e retificações promovidas  no 
Manual de Diferimento, Ampliação de Prazo de Recolhimento, Suspensão 

e de Incentivos e Benefícios de Natureza Tributária  

O Fisco estadual publicou o ato em comento para ratificar as alterações e 

retificações promovidas no Manual de Diferimento, Ampliação de Prazo de 
Recolhimento, Suspensão e de Incentivos e Benefícios de Natureza Tributária, 

aprovado pelo Decreto nº 27.815/201, por meio da: 

 
a) atualização CELT-MB nº 4/2020, de 29.04.2020; 

b) atualização CELT-MB nº 5/2020, de 02.06.2020; 
c) atualização CELT-MB nº 6/2020, de 03.07.2020. 

Além disso, aprova a versão 3 da "Apresentação do Manual de Diferimento, 
Ampliação de Prazo de Recolhimento, Suspensão e de Incentivos e Benefícios de 

Natureza Tributária".  

Ressalta-se que o ato ora publicado entra em vigor na data da sua publicação.  

(Portaria SUT nº 323/2020 - DOE RJ de 23.07.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 

 

ICMS/MG - Motorista profissional taxista ganha maior prazo de 

apresentação do Danfe quando da aquisição de veículo com isenção  

Em virtude do estado de calamidade pública ocasionado pela pandemia da Covid -

19, foi publicado em abril de 2020 o Decreto nº  47.913/2020  que 
prorroga/suspende diversos procedimentos vinculados a obtenção de tratamento 
diferenciado e processo tributário administrativo.  

Por meio da norma em fundamento o Decreto em questão foi alterado e desta 

forma os motoristas profissionais taxistas que objetivam adquirir veículo com 
isenção, nos termos do Anexo I, item 92 do RICMS-MG/2020, tiveram o prazo de 

apresentação da Danfe de aquisição do automóvel de passageiro suspensa até 
31.07.2020. 

Esta alteração entra em vigor hoje 22.07.2020, contudo seus efeitos retroagem a 

13.03.2020. 

(Decreto nº 48.011/2020 - DOE MG de 22.07.2020) 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bd%2B47180%2B2020#es-rj%2Bd%2B47180%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bport%2Bsut%2B323%2B2020#es-rj%2Bport%2Bsut%2B323%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bd%2B47913%2B2020#es-mg%2Bd%2B47913%2B2020
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Fonte: Editorial IOB 

 
 

 
 

 


