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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

 

ICMS - Confaz divulga PMPF a ser utilizado para cálculo do ICMS devido 
por substituição tributária nas operações com os combustíveis 

O Confaz deu publicidade ao Ato Cotepe/PMPF nº 25/2020 o qual fixa o preço 
médio ponderado a consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no 
Convênio ICMS nº 110/2007 e que deverá ser observado pelos Estados e pelo 
Distrito Federal a contar de 16.08.2020. 

(Ato Cotepe/PMPF nº 25/2020 - DOU 1 de 12.08.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

 

ICMS - Alterada a relação de contribuintes com tratamento diferenciado 
no transporte e armazenagem de EHC e EAC 

Por meio de ato do Confaz foi alterado o Ato Cotepe/ICMS nº 23/2018 , com a 
inclusão do item 19 à "relação de contribuintes beneficiados" no campo referente 
ao Estado do Rio de Janeiro. O Ato COTEPE/ICMS nº 23/2018 elenca os 
contribuintes beneficiados no cumprimento de obrigações tr ibutárias relativas ao 
ICMS na prestação de serviço de transporte e na armazenagem de Etanol 
Hidratado Combustível - EHC e Etanol Anidro Combustível - EAC pelo sistema 
dutoviário. 

(Ato Cotepe/ICMS nº 48/2020 - DOU 1 de 13.08.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

 

Simples Nacional - Alteradas as disposições sobre procedimentos de 
registro, licenciamento, alteração, baixa do MEI 

A Resolução CGSIM nº 59/2020 alterou as seguintes normas que dispõem sobre os 
microempreendedores individuais (MEI), em especial quanto ao procedimento de 
registro, l icenciamento, alteração e baixa: 

a) Resolução CGSIM nº 22/2010 , que dispõe sobre as regras a serem seguidas 
quanto às pesquisas prévias e à regulamentação da classificação de risco da 
atividade para a concessão do Alvará de Funcionamento Provisório ou Definitivo 
de empresários e de sociedades empresárias de qualquer porte, atividade 
econômica ou composição societária, no âmbito da Rede Nacional para a 
Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim); 
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b) Resolução CGSIM nº 48/2018 , que dispõe sobre o procedimento especial para 
o registro e legalização do MEI, por meio do Portal do Empreendedor; e 

c) Resolução CGSIM nº 51/2019 , que versa sobre a definição de baixo risco para 
os fins da Lei nº 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica). 

As alterações que destacamos a seguir, entrarão em vigor a partir de 1º.09.2020: 

a) quanto às atividades de alto risco: 

a.1) demais empresas: considera-se atividade econômica de nível de risco III 
(alto r isco), as atividades econômicas, relacionadas no Anexo II da Resolução 
CGSIM 22/2010, que exigem vistoria prévia por parte dos órgãos e das entidades 
responsáveis pela emissão de licenças e autorizações, antes do início do 
funcionamento da empresa, exceto para o MEI; 

a.2) MEI: tratando-se de MEI deverá manifestar sua concordância com o conteúdo 
do Termo de Ciência e Responsabil idade com Efeito de Dispensa de Alvará e 
Licença de Funcionamento a part ir do ato de inscrição ou alteração, emitido 
eletronicamente, que permitirá o exercício de suas at ividades. No entanto, a 
Prefeitura Municipal poderá se manifestar a qualquer tempo quanto à correção do 
endereço de exercício da atividade do MEI relativamente à sua descrição oficial, 
assim como quanto à possibi lidade de que este exerça as atividades constantes do 
registro e enquadramento na condição de ME, observando-se que: 

a.2.1) manifestando-se contrariamente à possibilidade de que o MEI exerça suas 
atividades no local indicado no registro, o Município ou o Distrito Federal deverá 
notificar o interessado, fixando-lhe prazo para a transferência da sede de suas 
atividades, sob pena de cancelamento do Termo de Ciência e Responsabil idade 
com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento; 

a.2.2) o cancelamento do Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de 
Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento efetuado pelo Município ou 
Distrito Federal cancela o CCMEI definitivamente e perante todos os demais 
órgãos envolvidos no registro do MEI; 

a.3) foi alterado o Anexo II da Resolução CGSIM nº 22/2010 , que relaciona as 
Atividades de alto r isco – exceto MEI; 

a.4) foi revogado o Anexo I da Resolução CGSIM nº 22/2010 , que relacionava as 
Atividades de alto r isco – MEI; 

b) quanto ao procedimento especial de registro, licenciamento, alteração, baixa, 
cancelamento, suspensão, anulação e legalização do MEI, por meio do Portal do 
Empreendedor, obedecerá ao disposto nesta Resolução, devendo ser observado 
pelos órgãos e entidades federais, estaduais, distr itais e municipais responsáveis 
pelo registro, alteração, baixa e concessão de inscrições tributárias, alvarás e 
licenças de funcionamento ou sua dispensa (antes não havia previsão legal de 
dispensa). Para esse efeito: 



 
 
 

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

b.1) será adotado o mecanismo de acesso digital único do usuário aos serviços 
públicos, previsto no inciso II do art. 3º do Decreto nº 8.936/2018, para fins de 
identificação e autenticação segura do empreendedor; 

b.2) no Portal do Empreendedor deve constar todas as informações e orientações 
relativas ao MEI, os quais deverão possibi litar ao MEI decider quanto ao registro, 
alteração, baixa, legalização e emissão eletrônica do Termo de Ciência e 
Responsabil idade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento; 

b.3) o CCMEI é o documento hábil de registro e dispensa de licenciamento, para 
comprovar inscrições, dispensas de alvarás e licenças e enquadramento do MEI na 
sistemática SIMEI perante terceiros; 

b.4) os anexos à Resolução CGSIM nº 48/2018 , passam a vigorar na forma dos 
anexos da Resolução CGSIM nº 59/2020 ; 

c) foi alterado o Anexo I da Resolução CGSIM nº 51/2019 , que relaciona as 
atividades de baixo risco, “baixo risco a”, risco leve, irrelevante ou inexistente; 

d) foram excluídas as seguintes atividades econômicas do Anexo II da Resolução 
CGSIM nº 22/2010 : 

d.1) CNAE 3250-7/07, Fabricação de artigos ópticos; 

d.2) CNAE 3291-4/00, Fabricação de escovas, pincéis e vassouras; e 

d.3) CNAE 4772-5/00, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e 
de higiene pessoal; 

e) foram incluídas as seguintes atividades econômicas no Anexo I da Resolução 
CGSIM nº 51/2019 : 

e.1) CNAE 3299-0/02, Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para 
escritório, com a condição para classificação em baixo risco "desde que não haja 
armazenamento e/ou geração de resíduos químicos perigosos"; e 

e.2) CNAE 4713-0/02, Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou 
magazines. 

(Resolução CGSIM nº 59/2020 - DOU 1 de 13.08.2020) 

Fonte: Editorial IOB 
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ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

 

ICMS/MG - Promovida alteração no PMPF utilizado no cálculo do ICMS 
devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope 

Foi altera 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. 

Observar que as alterações promovidas pelo Ato Legal em fundamento têm sua 
vigência fixada para 17.08.2020. 

(Portaria SUTRI nº 970/2020 - DOE MG de 12.08.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

Tributos Estaduais/MG - Arquivamento automático do processo ou do 
procedimento relativo a crédito tributário extinto 

O Estado de Minas Gerais incluiu novo dispositivo ao Decreto nº 44.747/2008, que 
trata sobre o Regulamento do Processo e dos Procedimentos Tributários 
Administrativos (RPTA). 

Referente a essa inclusão, foi orientado que a partir de hoje 14.08.2020, poderá 
ser automaticamente arquivado pelo sistema o processo ou o procedimento 
relativo a crédito tributário extinto por meio de: 

a) pagamento em moeda corrente, à vista ou parcelado; 

b) remissão por lei específica; 

c) prescrição, com o respectivo cancelamento da Certidão de Dívida Ativa - CDA e 
do protesto, nos termos do art. 7º-A do Decreto nº 45.989, de 13 de junho de 
2012.". 

(Decreto nº 48.022/2020 - DOE MG de 14.08.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

ICMS/RJ - Divulgada a base de cálculo do imposto nas operações 
interestaduais com café cru no período de 03 a 09.08.2020 

Foi divulgada a base de cálculo do ICMS a ser uti lizada, no período de 03 a 
09.08.2020, nas operações interestaduais com café cru. Segundo o ato ora 
publicado, o valor por saca de 60 kg é de US$ 114,0000 para o café arábica e de 
US$ 71,5000 para o café conillon. 
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Nota: Apesar do período ultrapassado, a norma em fundamento somente foi 
publicada no DOE RJ de 12.08.2020. 

(Portaria SUT nº 326/2020 - DOE RJ de 12.08.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

IPI - Empresas que invistam em desenvolvimento e pesquisa para novos 
produtos ou de novos modelos de produtos já existentes poderão usufruir 
de crédito presumido 

Foi publicado o Decreto nº 10.457/2020 para regulamentar o incentivo descrito no 
art. 11-C da Lei nº 9.440/97 , que estabelece incentivos fiscais visando o 
desenvolvimento regional. 

Desta forma, as empresas que apresentem projetos que contemplem novos 
investimentos e pesquisa para o desenvolvimento de novos produtos ou de novos 
modelos de produtos já existentes poderão usufruir de crédito presumido do IPI, 
como ressarcimento da contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o 
Cofins, em relação às vendas ocorridas entre 1º.01.2021 e 31.12.2025.O crédito 
presumido será equivalente ao resultado da aplicação das alíquotas estabelecidas 
no art. 1º da Lei nº 10.485/2002 (Pis/Pasep 2% e Cofins 9,6%), sobre o valor das 
vendas no mercado interno, em cada mês, dos produtos constantes dos projetos 
apresentados pelas empresas habilitadas, multiplicado por: 

a) 1,25 (um inteiro e vinte e cinco centésimos) - até o 12º mês de fruição do 
benefício; 

b) 1 (um inteiro) - do 13º ao 48º mês de fruição do benefício; e 

c) 0,75 (setenta e cinco centésimos) - do 49º ao 60º mês de fruição do benefício. 

O crédito presumido tratado neste texto ficará extinto em 31.12.2025 ainda que 
os períodos estabelecidos no parágrafo anterior não tenham se encerrado. 

Importante frisar que os projetos serão apresentados até o dia 31.08.2020, nos 
termos estabelecidos em ato da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e 
Competitividade do Ministério da Economia, que disporá sobre os requisitos e os 
procedimentos para aprovação dos novos projetos. 

O valor dos investimentos, tratados na norma em fundamento variam de acordo 
com os bens produzidos pelas empresas e os projetos não podem implicar a 
simples transferência de plantas de outras regiões do País. 

O Decreto nº 10.457/2020 ainda esclarece sobre os conceitos necessários para a 
obtenção do crédito presumido e sobre a perda do benefício. 

A fruição dos benefícios fica condicionada: 

a) à realização de investimentos em projetos de pesquisa, de desenvolvimento e 
de inovação tecnológica, inclusive na área de engenharia automotiva, 
correspondentes a, no mínimo, 10% do valor do crédito presumido apurado; 
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b) à regularidade fiscal da empresa beneficiária quanto aos tributos e 
contribuições federais, nos termos do disposto no art. 60 da Lei nº 9.069/1995 ; 

c) à prestação de informações sobre os investimentos até 31 de julho de cada 
ano, nas condições e nos termos estabelecidos em ato da Secretaria Especial de 
Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia; 

d) à não acumulação do crédito presumido com outros benefícios ou incentivos da 
mesma natureza e com aqueles previstos na legislação relativa à Zona Franca de 
Manaus, às Áreas de Livre Comércio, à Amazônia Ocidental, ao Fundo de 
Investimentos do Nordeste - Finor e ao Fundo de Investimentos da Amazônia - 
Finam; e 

e) ao cumprimento das obrigações transferidas nos termos do disposto no art. 8º 
da Lei nº 11.434/2006 , quando for o caso. 

Os investimentos relatados serão realizados nas regiões Norte, Nordeste ou 
Centro-Oeste, excetuada a Zona Franca de Manaus. 

(Decreto nº 10.457/2020 - DOU de 14.08.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

Reforma Tributária RS: veja as propostas do governo encaminhadas à 
Assembleia 

Após quase um mês de debate com a sociedade sobre as propostas da Reforma 
Tributária RS, o governo do Estado entregou, nesta segunda-feira (10/8), à 
Assembleia Legislativa os três projetos de lei que reúnem uma série de medidas 
que buscam simplificar e modernizar o sistema tributário gaúcho. 

A seguir, veja o resumo das propostas, já com as alterações apresentada por 
entidades setoriais, que compõem cada uma das oito macroestratégias da 
Reforma: 

SIMPLIFICAÇÃO COM REDUÇÃO DO NÚMERO DE ALÍQUOTAS DO ICMS 

O modelo atual de tributação no RS tem cinco alíquotas (12%, 18%, 20%, 25% e 
30%). A proposta é reduzir para duas (17% e 25%). Gera simplificação do 
sistema, com eficácia operacional, redução de custos e segurança jurídica. A 
mudança será gradativa, observado o período de transição, e estará concluída em 
2023. 

Em janeiro de 2021, ocorre a extinção das alíquotas majoradas de 30% para 
gasolina e álcool, energia elétrica residencial e comercial e comunicações, quando 
retornam as alíquotas de 25%. Em 2021, a alíquota modal de ICMS também cai de 
18% para 17%. 

REDISTRIBUIÇÃO DA CARGA 

A padronização das alíquotas será feita com a redução das alíquotas incidentes 
sobre a maior parte dos produtos e, também, com a elevação das alíquotas de 
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vinho, aguardente e GLP. Vinho e aguardente, que são tr ibutados a 18%, 
passariam a ter alíquota de 25%, igualando-se à alíquota já aplicada às outras 
bebidas (exceto águas minerais, refrescos, sucos e bebidas de frutas). Os 
refrigerantes, que atualmente têm alíquota de 20%, retornariam ao patamar de 
17%, com acréscimo de 2% de contribuição para o Fundo de Combate à Pobreza 
(Ampara), ficando com alíquota efetiva de 19%. O GLP, que hoje tem alíquota de 
12%, passaria a 17%. 

Quanto ao vinho, o RS poderá conceder medidas de incentivo fiscal para que o 
vinho gaúcho mantenha competitividade no mercado local, frente aos de outros 
Estados ou mesmo importados. 

MEDIDAS DE ESTÍMULO À ATIVIDADE ECONÔMICA E RETOMADA PÓS-COVID 

Embora representem custos para o Estado, as medidas propostas são equilibradas 
pelo conjunto das demais. Atendem a reivindicações históricas de setores 
importantes para o Estado e não poderiam ser adotadas em outros momentos 
exatamente pela necessidade de estarem agregadas a iniciativas que melhor 
podem equilibrar o sistema. 

Redução da alíquota efetiva para compras internas 

Para diminuir os custos de aquisição, o que também gera competitividade, se 
propõe a redução do imposto a ser pago nas operações internas entre empresas 
do RS para 12% (atual é 18%). Esse diferimento parcial do pagamento do ICMS é 
extensivo às aquisições de empresas do Simples Nacional a partir de 2021. O 
objetivo é estimular as compras internas para comercialização ou industrialização, 
reduzir o custo financeiro de aquisição para empresas em geral e diminuir o custo 
real de compra para empresas do Simples Nacional. 

Extinção do Difal (“imposto de fronteira”) 

A partir de 2022 será extinto o Difal (Diferencial de Alíquotas). Para proteger as 
empresas gaúchas, será cobrado o Difal apenas quando um produto de outro 
Estado vier com alíquota efetiva inferior à do RS para o mesmo produto, como é o 
caso de importados. 

Redução do prazo de creditamento do ICMS dos bens de capital 

 

A proposta é reduzir para parcela única o prazo de creditamento do ICMS por 
aquisição de bens de capital. Máquinas e equipamentos que são fabricados no RS 
têm prazo atual de 24 meses (dois anos) para devolução, equipamentos 
importados ou comprados em outros Estados têm a devolução do valor em 48 
meses (quatro anos). Pela proposta, em ambos os casos, 100% do crédito é 
recuperado no mês seguinte à aquisição, após um período de transição de oito 
anos. O objetivo é estimular as aquisições de bens de capital bem como as vendas 
de empresas gaúchas de máquinas e equipamentos. 

Devolução parcial dos créditos de “uso e consumo” 
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Outra proposta de est ímulo à atividade econômica é a autorização para que 
empresas gaúchas recuperem parte do ICMS pago na aquisição de bens de uso e 
consumo. Essa medida reduz os custos operacionais, com o fim do efeito cascata 
sobre o imposto com a cumulatividade do ICMS. Além disso, a intenção é reduzir 
o volume de demandas judiciais e a complexidade relacionada a esses créditos de 
ICMS. 

Devolução de saldos credores de exportação 

Atualmente, empresas exportadoras têm limitações para serem restituídas de 
saldos credores de ICMS, ou seja, do imposto que pagam nas suas compras, 
gerando custos adicionais que retiram competitividade. A legislação do RS permite 
que essas empresas paguem seus fornecedores com esses “saldos credores”, mas 
apenas uma parte, que vai de 30% a 70%, dependendo do porte da exportadora 
(quanto maior, menor o percentual). Para as grandes exportadoras, com 
faturamento superior a R$ 141 milhões por ano, a situação é ainda mais grave, 
pois só podem pagar com os créditos o valor do ICMS destacado na compra junto 
ao fornecedor. 

Com a Reforma Tributária, os créditos serão tratados de forma distinta. Os que 
decorrem de aquisição de empresas do RS (ICMS pago para o Estado) poderão ser 
util izados integralmente para comprar máquinas e equipamentos no Estado. Se 
esse valor não for suficiente, poderão ser uti l izados os créditos decorrentes de 
compras interestaduais (ICMS pago para outros Estados), mas na mesma 
proporção atual. 

Estímulo à importação pelo RS 

O objetivo é estimular a importação de produtos para comercialização e insumos 
para produção por meio de portos e aeroportos do RS, ampliando a atividade e 
util ização da infraestrutura aeroportuária. Para isso, se busca equalizar o 
tratamento tributário nas importações de produtos que não sejam produzidos no 
RS com o que é praticado por outros Estados da Região Sul. 

Revisão do Simples gaúcho 

Como medida de apoio às micro e pequenas empresas do Simples, será mantida a 
isenção para as cerca de 200 mil pequenas empresas que faturem até R$ 360 mil 
por ano em 2021. A partir de 2022, será mantida até a faixa de R$ 180 mil por 
ano, mantendo a isenção para 160 mil empresas. 

 

Incentivo ao e-commerce 

Operações de e-commerce, que destinem mercadorias para consumidor final não 
contribuinte, serão beneficiadas com crédito presumido e ICMS, igualando o 
tratamento tributário com outros Estados. Produtos importados, com saídas 
interestaduais tr ibutadas a 4%, terão redução para cerca de 1%; e produtos 
nacionais, com saídas interestaduais tributadas a 12% ou 7%, terão redução para 
cerca de 2%. 
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REVISÃO SISTEMÁTICA DE BENEFÍCIOS FISCAIS 

Extinção de parcial de isenções e redução da base de cálculo 

A Reforma prevê a extinção, de forma gradual até 2023, da maior parte dos 
benefícios concedidos na forma de Redução de Base de Cálculo (RBC), como os da 
cesta básica de alimentos, cesta básica de medicamentos, carne e demais 
produtos comestíveis simplesmente temperados, de aves e de suínos, e erva-
mate. Ao mesmo tempo, a redução da alíquota normal, de 18% para 17%, 
patamar que será atingido de forma imediata em 2021 para estes produtos. 

O setor de laticínios terá concessão de crédito presumido ( CP ) de 4% sobre a 
aquisição de leite para a produção de pasteurizado ABC (igual ao que é feito no 
Paraná), isenção da contribuição para o fundo Devolve-ICMS (veja abaixo o 
funcionamento do Devolve-ICMS) nas operações isentas com os principais 
insumos util izados na produção leiteira (milho e outros itens destinados à 
alimentação animal ou ao emprego na fabricação de ração animal), isenção da 
contribuição para o fundo nos créditos presumidos internos com leite, e, nos 
casos em que for cobrada a contribuição (queijos, bebida láctea, manteiga etc.) 
para o Devolve-RS, só ocorrerá a partir de 2022. 

REDUÇÃO DO ÔNUS FISCAL PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA 

Devolução de parte do ICMS 

A iniciativa inovadora que está sendo construída pelo RS consiste em devolver 
parte do ICMS a famílias de baixa renda (até três salários mínimos). As famílias 
receberão restituição correspondente a um valor fixo mínimo e mais um 
percentual do imposto suportado. Este percentual será maior para famílias 
relativamente mais pobres, combatendo uma das principais distorções do ICMS 
que é a regressividade. Haverá também um teto de devolução por cadastrado. O 
RS seria o primeiro Estado a devolver parte do ônus suportado pelos 
cidadãos.Será devolvida uma parte do ICMS contido nas compras das famílias 
cadastradas e o percentual de devolução será maior para as de renda mais baixa: 

• 40% para famílias com renda de até um salário mínimo 

• 20% para famílias com renda de até dois salários mínimos 

• 15% para famílias com renda de até três salários mínimosCriação do fundo 
Devolve-ICMS 

 

A proposta de revisão sistemática de benefícios fiscais prevê a criação do fundo 
Devolve-ICMS, que será formado com recursos proporcionais aos benefícios 
concedidos pelo Estado: 10% sobre o valor de créditos presumidos não 
contratuais (exceto os oriundos de contratos de investimento) e 10% sobre o valo 
do ICMS isento nas saídas de insumos agropecuários. 

Em relação à contribuição de 10% dos créditos presumidos não contratuais, serão 
excluídas dessa obrigação as operações internas com produtos da cesta básica e 
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do vinho, tendo em vista que estes produtos já serão impactados em outros itens 
da reforma. Adicionalmente, os insumos agropecuários (como rações, milho, 
embriões e sêmen) serão excluídos da contribuição para o Fundo, bem como as 
saídas da indústria para o comércio de insumos agropecuários, reduzindo 
especialmente a contribuição dos fert ilizantes. 

O objetivo é obter recursos para a polít ica de devolução do ICMS para famílias de 
baixa renda, para invest imentos em infraestrutura relacionados à atividade 
agropecuária, para incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica e 
para o equil íbrio das finanças públicas. 

MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Receita 2030 

Algumas medidas já estão em andamento e agora se propõe o encaminhamento 
para implementação de 10 novas iniciativas para uma arrecadação mais moderna, 
com menos custo para as empresas e um melhor ambiente de negócios. 

Combate à sonegação 

• Regime Especial de Fiscalização (REF): nova forma de controle sobre os 
devedores contumazes, reduzindo o dano ao Estado e à concorrência. 

• Receita Extrafiscal: atribui ao fisco, em conjunto com órgãos de regulação e 
controle, e entidades setoriais, mecanismos que permitam a suspensão temporária 
da inscrição em caso de indícios de fraude (empresas noteiras) e por 
descumprimento de requisitos legais regulatórios (agências reguladoras). 

• Recolhimento on-line do ICMS: implementar nova Guia de Arrecadação 
Eletrônica permitindo o recolhimento do ICMS no momento o pagamento pelo 
consumidor de sua fatura. Regulamentação da Lei 15.436/20 (PL100/19). 

• Câmaras Técnicas Setoriais: criação das Câmaras Setoriais para discussão de 
políticas e ações para combate a práticas concorrenciais desleais, bem como 
pirataria, contrabando e sonegação. 

Incentivo à formalização 

• Ampliação dos valores para as entidades assistenciais: ampliação do repasse de 
valores para ações sociais, estimulando o cidadão a pedir Nota Fiscal, passando 
de R$ 20 milhões para R$ 30 milhões. 

 

• Receita da Sorte: sorteios instantâneos NFC – Prêmios Estado e de 
Entidades/Empresas (parceria). 

• Devolução do ICMS: mecanismo de Devolução do Imposto vinculado às NFC 
emitidas para o cidadão. 
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• Solidariedade: ampliação do repasse de valores para ações sociais, com 
ampliação da exigência de emissão de NFC. 

• Receita Certa: além da devolução parcial do ICMS a famílias de baixa renda, por 
meio do Fundo Devolve-ICMS, todos os cidadãos gaúchos, de todas as classes 
sociais, poderão ter retorno de parte do tributo pago. Isso porque o governo do 
Estado está propondo, no âmbito da Reforma Tributária do RS, a criação do 
Receita Certa. O projeto assegura que parte do incremento real de arrecadação 
de ICMS do setor varejista retorne à população que esteja cadastrada no 
programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) e que sol icite a inclusão do CPF em 
documentos fiscais na hora da compra. O cidadão ainda tem a opção de doar o 
valor a que tem direito para suas entidades assistenciais cadastradas no NFG. 

TRIBUTAR MENOS CONSUMO E MAIS PATRIMÔNIO 

Um dos desafios de uma Reforma Tributária é tributar mais patrimônio e 
propriedade e menos produção e consumo. Os tributos sobre o consumo tendem a 
ser mais injustos, pois pesam mais no bolso da população de menor renda. Por 
esse motivo, em praticamente todos os sistemas tributários modernos, os 
impostos sobre patrimônio e propriedade têm mais espaço, em detrimento da 
participação dos impostos sobre o consumo.IPVA 

• Adoção de alíquota de 3,5% para automóveis e camionetas 

• Alteração dos critérios de isenções: serão isentos veículos fabricados há mais de 
40 anos (e não 20 anos) 

• Redução do valor mínimo do IPVA de quatro UPF para até uma UPF (atualmente, 
cada UPF vale R$ 20,30) 

• Revisão do benefício de Bom Motorista: com três anos sem infrações haverá 
desconto de 5%; dois anos sem infrações, 3%; e um ano sem infrações, 2% 

• IPVA Verde: será estendida para os veículos híbridos até 2023 a isenção já 
existente para os veículos elétricos, a partir da sanção da lei. Também haverá 
isenção por dois anos do IPVA na compra até 2023 de novos ônibus e caminhões 
e isenção por quatro anos de ônibus novo com características de biossegurança. 

ITCD - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens e 
Direitos 

A proposta é adotar faixas de alíquotas progressivas para causa mortis, de 7% e 
8%, e de alíquotas progressivas para doações, de 5% e 6%. Além disso, se busca 
prever explicitamente a incidência de ITCD, com substituição tributária, sobre 
planos de previdência privada como PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e 
VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre). Será excluída a cobrança do imposto 
sobre áreas de preservação ambiental. 

Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul 

 


