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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

IRPJ/CSL - Receita Federal esclarece sobre o percentual de presunção 
aplicável à atividade gráfica 

A Solução de Consulta Cotir nº 99.008/2020 esclarece que a receita obtida 

pela impressão gráfica, por encomenda direta do consumidor ou usuário, sujeita -
se ao percentual de 8% e 12% para a apuração da base de cálculo da IRPJ e da 

CSL, respectivamente, no regime de tributação com base lucro presumido, desde 

que atendidas as seguintes condições: 
 

a) o estabelecimento onde essa impressão for realizada deve dispor de potência 
superior a cinco quilowatts e empregar mais de cinco operários ; 

b) a mão-de-obra deve contribuir com menos de 60%, no preparo do produto, 
para formação de seu valor. 

 

Se não forem atendidas essas condições, o percentual para apuração da base de 
cálculo do IRPJ e da CSL para receitas auferidas nessa atividade será de 32%. 

 
(Solução de Consulta Cotir nº 99.008/2020 - DOU 1 de 10.09.2020) 

 

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 , nos campos 
correspondentes aos Estados de Santa Catarina e de São Paulo, cujo ato divulga a 

relação de empresas nacionais que produzem, comercializam e importam materiais 

aeronáuticos beneficiárias de redução da base de cálculo do ICMS.  
Este ato entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União.  

(Ato Cotepe/ICMS nº 50/2020 - DOU 1 de 10.09.2020) 

 

ICMS - Alterada a relação de contribuintes que operam no transporte de 

gás natural por meio do gasoduto 

Foi alterado o Anexo Unico do Ato Cotepe/ICMS nº 2/2020 , nos campos 
correspondentes aos Estados de Alagoas e de São Paulo, cujo ato divulga relação 

de contribuintes remetentes, destinatários e prestadores de serviço de transporte 
de gás natural, que operam por meio do gasoduto.  

Este ato entra em vigor na data da sua publicação no Diário Ofic ial da União. 

(Ato Cotepe/ICMS nº 49/2020 - DOU 1 de 10.09.2020) 
 

ICMS Nacional - Ratificado convênio que isenta as operações de doação 
aos órgãos da Justiça Eleitoral de produtos e materiais de combate e 

prevenção à Covid-19 

Confaz divulga a ratificação do Convênio ICMS nº  81/2020 que isenta as 
operações de doação aos órgãos da Justiça Eleitoral de produtos e materiais de 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcotir%2B99008%2B2020#fe%2Bsc%2Bcotir%2B99008%2B2020
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https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B50%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B50%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B2%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B2%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B49%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B49%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B81%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B81%2B2020
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combate e prevenção à Covid-19 durante a realização das eleições municipais de 

2020. 
 

(Ato Declaratório Confaz nº 17/2020 - DOU 1 de 09.09.2020) 
 

 
 

 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/RJ - Divulgada a base de cálculo do imposto nas operações 
interestaduais com café cru no período de 14 a 20.09.2020  

Foi divulgada a base de cálculo do ICMS a ser util izada, no período de 14 a 
20.09.2020, nas operações interestaduais com café cru. Segundo o ato ora 

publicado, o valor por saca de 60 kg é de US$ 133,0000 para o café arábica e de 

US$ 77,5000 para o café conillon.  

(Portaria SUT nº 334/2020 - DOE RJ de 10.09.2020) 
 

ICMS/RS - Alteradas disposições acerca dos preços de referência em 
operações com arroz e seus subprodutos  

Por meio do ato em fundamento foram promovidas alterações relativas aos preços 

de referência em operações com arroz em casca ou beneficiado e seus 
subprodutos (canjica, canjicão e quirera), para fins do arbitramento previsto 

no RICMS-RS/1997 , Livro I , art. 22 , parágrafo único, e da redução de base 
de cálculo prevista no Livro I, art. 23, LXXVI.  

Esses preços de referência serão determinados pela aplicação da fórmula prevista 
no item 2.1 do Capítulo XXXII do Título I da Instrução Normativa DRP 

nº 45/1998 , ora alterado. 
Essas alterações produzirão efeitos a partir de 1º.10.2020.  

(Instrução Normativa RE nº 70/2020 - DOE RS de 09.09.2020) 

 

ICMS/RS - Estado suspende o cancelamento de parcelamentos em caso de 

inadimplência pelo período que menciona 

Foram promovidas alterações em programas de parcelamento a fim de suspender 

a hipótese de cancelamento no caso de inadimplência por 3 meses, consecutivos 
ou não, do pagamento integral das parcelas, ou, nas mesmas condições, do 

imposto declarado em Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA), relativo a 
fatos geradores ocorridos após a data da formalização do acordo, conforme 

estabelecido nos decretos ora alterados pelo ato legal em fundamento.  

A suspensão do cancelamento do parcelamento será no período de 26 de agosto a 

23.11.2020, em relação ao: 

a) Programa Ajustar/RS, regulamentado pelo Decreto nº  47.301/2010 ; 
 

b) Programa “Em dia 2012”, regulamentado pelo Decreto nº  49.714/2012 ; 
 

c) Programa “Em dia 2013”, regulamentado pelo Decreto nº  50.785/2013 ; 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bad%2Bconfaz%2B17%2B2020#fe%2Bad%2Bconfaz%2B17%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bport%2Bsut%2B334%2B2020#es-rj%2Bport%2Bsut%2B334%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bd%2B37699%2B1997#es-rs%2Bd%2B37699%2B1997
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bd%2B37699%2B1997@livi#es-rs%2Bd%2B37699%2B1997@livi
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bd%2B37699%2B1997@liviart22#es-rs%2Bd%2B37699%2B1997@liviart22
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bin%2Bdrp%2B45%2B1998#es-rs%2Bin%2Bdrp%2B45%2B1998
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bin%2Bre%2B70%2B2020#es-rs%2Bin%2Bre%2B70%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bd%2B47301%2B2010#es-rs%2Bd%2B47301%2B2010
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bd%2B49714%2B2012#es-rs%2Bd%2B49714%2B2012
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bd%2B50785%2B2013#es-rs%2Bd%2B50785%2B2013
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d) Programa “Em dia 2014”, regulamentado pelo Decreto nº  52.091/2014 ; 
 

e) Programa “Refaz 2015”, aprovado pelo Decreto nº  52.232/2015 ; 
 

f) Programa “Refaz 2017”, regulamentado pelo Decreto nº  53.417/2017  ; 

 
g) Programa "Refaz Cooperativas 2018", regulamentado pelo Decreto 

nº 53.947/2018 ; 
 

h) Programa “Refaz 2018”, regulamentado pelo Decreto nº  54.346/2018  . 
 

Em relação ao Programa Compensa-RS, Decreto nº 53.974/2018 , foi suspensa 
de 26 de maio a 28.12.2020 a aplicação da previsão que determina o vencimento 
antecipado do saldo devedor, e consequente revogação do parcelamento, pela 

falta de pagamento de 3 parcelas consecutivas ou alternadas ou o acúmulo em 

dívida ativa exigível referente a três meses do ICMS declarado em guia 
informativa, relativo a fatos geradores ocorridos após a formalização do acordo.  

Também foi suspenso o cancelamento do parcelamento relativamente ao 

Programa “Refaz 2019”, regulamentado pelo Decreto nº 54.853/2019 , no 

período de 26 de maio a 28.12.2020.  
 

(Decreto nº 55.466/2020 - DOE RS de 09.09.2020) 
 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bd%2B52091%2B2014#es-rs%2Bd%2B52091%2B2014
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