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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

IRPF - Receita Federal esclarece que parcela remuneratória paga pelo 
Município a seus agentes fiscais, vinculada a metas de arrecadação são 

tributáveis 

A Solução de Consulta Cosit nº 92/2020 esclareceu que a parcela remuneratória 
paga pelo Município a seus agentes fiscais, vinculada a metas de arrecadação de 

impostos municipais, constitui rendimento tributável pelo Imposto de Renda, não 

obstante a lei que criou esse benefício lhe atribua natureza indenizatória . 
 

A norma em referência esclareceu ainda que, esses rendimentos sujeitam-se à 
incidência do imposto na fonte, mediante a aplicação da tabela progressiva 

mensal, e na Declaração de Ajuste Anual . 
 

( Solução de Consulta Cosit nº 92/2020 - DOU 1 de 05.08.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 
 

ICMS Nacional - Republicado Ato que altera disposições sobre a DIMP 
para geração de arquivos com informações das instituições financeiras e 

dos intermediadores financeiros 

O Confaz republicou Ato que deu nova redação à ementa e ao caput do art.  1º do 

Ato Cotepe/ICMS nº 65/2018 , o qual dispõe sobre as especificações técnicas 
para a geração de arquivos referentes às info rmações prestadas por instituições 
financeiras e intermediadores financeiros e de pagamento, integrantes ou não do 

Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), relativas às transações com cartões de 

débito, crédito, de loja (private label), transferência de recursos, transações 
eletrônicas do Sistema de Pagamento Instantâneo e demais instrumentos de 

pagamento eletrônicos, bem como sobre o fornecimento de informações prestadas 
por intermediadores de serviços e de negócios referentes às transações 

comerciais ou de prestação de serviços intermediadas, realizadas por pessoas 

jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou por 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 . 

O caput do art. 1º do Ato Cotepe/ICMS nº 65/2018 , na redação do Ato 
Cotepe/ICMS em fundamento, instituiu a versão 04 da Declaração de Informações 
de Meios de Pagamentos (DIMP V04), conforme manual de orientação 

disponibilizado no site do Confaz, www.confaz.fazenda.gov.br . 

Este Ato Cotepe/ICMS foi publicado no DOU 1 de 04.08.2020 e republicado no 

DOU 1 de 05.08.2020, produzindo efeitos retroativos a 1º.08.2020.  

(Ato Cotepe/ICMS nº 46/2020 - DOU 1 de 04.08.2020, republicado no de 
05.08.2020) 

 

Fonte: Editorial IOB 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B92%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B92%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B92%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B92%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
http://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%2B46%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B46%2B2020
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Cofins/PIS-Pasep - Receita Federal esclareceu que a aquisição de lastro, 

composto de etanol anidro e hidratado no âmbito do Reidi não se aplica a 
suspensão das contribuições 

A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), esclareceu que a suspensão de 
exigibil idade da contr ibuição para o PIS-Pasep e da Cofins, no mercado interno e 

na importação, no âmbito do Regime Especial de Incentivos para o 
Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi), não pode ser aplicada às suas 

aquisições de lastro, composto de etanol anidro e hidratado , pelo fato de não 

serem máquinas, aparelhos, instrumentos, equipamentos ou materiais de 
construção destinados à uti lização ou incorporação nas obras de infraestrutura, 

conforme requer a legislação de regência . 
 

(Solução de Consulta Cosit nº 93/2020 - DOU 1 de 05.08.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 

 

Simples Nacional - Empresas do Simples Nacional poderão renegociar 

débitos mediante transação tributária  

Foi sancionada a Lei Complementar nº 174/2020  , que dispõe sobre: 
 

a) a extinção de créditos tributários apurados na forma do Simples Nacional, 
mediante celebração de transação resolutiva de litígio; e 

b) a prorrogação do prazo para enquadramento no Simples Nacional, em todo o 

território brasileiro, no ano de 2020, para microempresa (ME) e empresa de 
pequeno porte (EPP) em início de atividade. 

 
Dentre as disposições trazidas pela referida norma, destacamos os seguintes 

pontos: 
 

a) Transação: os créditos da Fazenda Pública apurados na forma do Simples 

Nacional, em fase de contencioso administrativo ou judici al ou inscritos em dívida 
ativa poderão ser extintos mediante transação resolutiva de lit ígio, nos termos do 

art. 171 da Lei nº 5.172/1966 ( Código Tributário Nacional - CTN ), 
observando-se que: 

a.1) nessa hipótese, a transação será celebrada nos termos da Lei 

nº 13.988/2020 , ressalvada a hipótese de débitos relativos a tributos 

estaduais e municipais, previsto no § 3º do art. 41 da Lei Complementar 

nº 123/2006 ; 
a.2) a transação resolutiva de l itígio relativo a cobrança de créditos da Fazenda 

Pública não caracteriza renúncia de receita para fins  do disposto no art. 14 da Lei 

Complementar nº 101/2000 ; 
b) Opção pelo Simples Nacional: as ME e EPP em início de atividade inscritas 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) em 2020 poderão fazer a opção 

pelo Simples Nacional, no prazo de 180 dias, contado da data de abertura 

constante do CNPJ, observando-se que a opção: 
b.1) deverá observar o prazo de até 30 dias, contado do último deferimento de 

inscrição, seja ela a municipal, seja, caso exigível, a estadual; e 

b.2) não afastará as vedações previstas na Lei Complementar nº  123/2006 . 

 
No mais, o Comitê Gestor do Simples Nacional deverá regulamentar por resolução 

o disposto na letra “b”. 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B174%2B2020#fe%2Blc%2B174%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B5172%2B1966#fe%2Blei%2B5172%2B1966
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B5172%2B1966#fe%2Blei%2B5172%2B1966
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B5172%2B1966#fe%2Blei%2B5172%2B1966
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13988%2B2020#fe%2Blei%2B13988%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B123%2B2006#fe%2Blc%2B123%2B2006
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B101%2B2000#fe%2Blc%2B101%2B2000
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B123%2B2006#fe%2Blc%2B123%2B2006
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(Lei Complementar nº 174/2020 - DOU 1 de 06.08.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 
 

 
 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

 

ICMS/SP - Divulgada a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora 
aplicáveis no mês de agosto/2020 para os débitos de ICMS  

Foi divulgada a tabela prática para cálculo dos juros de mora, aplicáveis no 

período de 03 a 31.08.2020, para os débitos de ICMS. 

(Comunicado DICAR nº 55/2020 - DOE SP de 04.08.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 
 

PR: Novo Sistema de Gestão Tributária chega à etapa de homologação  

Com a aproximação da data limite para implantação do Sistema de Gestão 

Tributária (SGT), em novembro, as equipes do consórcio que está implantando o 
projeto, da Secretaria da Fazenda e da Celepar estão trabalhando em ritmo 

acelerado. 
 

A ferramenta moderniza e integra processos da Receita Estadual, e o consórcio 
Integra Paraná, formado pela Magna Sistemas e pela Tistech Angola, foi o 

vencedor da licitação gerida pelo Banco Internacional para a Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD) e agora é o responsável por  sua efetivação. 
 

O SGT abrange os três tributos de competência da Secretaria da Fazenda: 
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Imposto sobre a 

Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos (ITCMD) e 

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS). 
 

Para a implantação efetiva do sistema, diversas atividades imprescindíveis já 

foram realizadas. 
 

No caso do IPVA, foram migrados diversos dados referentes aos veículos, como as 
pessoas envolvidas no processo (proprietários e compradores), além de históricos 

de pagamentos e lançamentos. Para o ITCMD, foram mapeados os dados das 
declarações finalizadas e os pagamentos. 

 

Foi feito, ainda, necessário um trabalho de mineração para identificar todas as 
integrações do legado e transportá -las para o SGT. Com isto foi possível 

documentar, classificar e padronizar as integrações com o novo sistema . 
 

Outro ponto relevante foi a identificação, simplificação e implantação dos Perfis 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B174%2B2020#fe%2Blc%2B174%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bcomun%2Bdicar%2B55%2B2020#es-sp%2Bcomun%2Bdicar%2B55%2B2020
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de Acesso, tendo como objetivo um sistema de gestão mais eficiente . 

 
HOMOLOGAÇÃO - A área do IPVA no SGT está agora passando por testes que 

envolvem integração entre o Detran e Secretaria de Segurança Pública (Sesp-PR), 
trabalho que está sendo desenvolvido pelos auditores fiscais Tânia Pozzati e 

Marcos Valaski. Também foi possível iniciar a homologação dos serviços de 

isenção e imunidade, com a participação de auditores da 9ª, 11ª e 13ª Regionais . 
 

No ITCMD, a homologação se concentra na declaração. Diversos testes com os 
mais diversos cenários têm sido feitos com efetivo apoio dos auditores Gabriel 

Vieira, Marceli Kurten, Carlos Roberto Gil Feres, José Ferreira Batista Filho, Luiz 

Pedro Baliski e Marcos Antonio Moreira. 
 

Na atual fase de homologação do SGT, é possível visualizar de forma concreta os 
novos serviços e as integrações entre fisco e contribuinte, com todas as regras e 

filtros que o fisco definiu nas etapas anteriores . 
 

Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná 

 

ICMS/MG - Procedimento especial aplicável ao segmento de distribuição 

de jornais e revistas é convalidado 

No Anexo IX , do RICMS-MG/2002 , capítulo LXXIV, temos disposições 
especiais aplicáveis as empresas jornalísticas, distribuidores e consignatários que 

implica na emissão de NF-e englobando suas operações com livros jornais e 
periódicos, assim como os produtos agregados com imunidade.  

Ocorre que o disposit ivo legal t inha vigência  fixada para até 31.12.2017, em face 

da publicação do ato legal em fundamento a tratativa diferenciada deixa de ter 
prazo máximo de aplicação e ainda temos convalidado os atos até então 

praticados, conforme previsão no art. 2º abaixo transcrito:  

“Art. 2º F icam convalidados os procedimentos adotados pelas empresas 
jornalísticas, distribuidores e consignatários enquadrados nos códigos da 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE de que trata o art. 534 da 

Parte 1 do Anexo IX do Regulamento do ICMS - RICMS, aprovado pelo Decreto 

nº 43.080 , de 13 de dezembro de 2002, que emitiram Nota Fiscal Eletrônica - 
NF-e, modelo 55, em conformidade com os Ajustes SINIEF 25/2017 e SINIEF 

31/2019, referentes às operações com jornais e produtos agregados com 

imunidade tributária ocorridas no período de 1º de janeiro de  2018 a 5 de agosto 
de 2020.” 

A norma em fundamento entra em vigor na data de sua publicação, ou seja, 
06.08.2020. 

(Decreto nº 48.019/2020 - DOE MG de 06.08.2020) 

Fonte: Editorial IOB 
 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bd%2B43080%2B2002@anix#es-mg%2Bd%2B43080%2B2002@anix
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bd%2B43080%2B2002#es-mg%2Bd%2B43080%2B2002
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bd%2B43080%2B2002#es-mg%2Bd%2B43080%2B2002

