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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

ICMS Nacional - Alterada a relação das empresas industriais fabricantes 
de veículos militares, peças e acessórios  

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

nº 56/2018 , no campo referente ao Estado de Minas Gerais, o qual divulga a 
relação das empresas industriais fabricantes de veículos mil itares, peças, 

acessórios e outras mercadorias especificadas no Convênio ICMS nº  95/2012  , 
beneficiárias de redução da base de cálculo do ICMS.  
 

(Ato Cotepe/ICMS nº 56/2020 - DOU 1 de 08.10.2020) 
 

Administração Tributária - Saiba como acessar o Portal e-CAC e os demais 

serviços da Receita Federal  

Com o novo leiaute do site da Receita Federal, a navegação ficou mais simples. 
Basta acessar o serviço ou informação desejada através do menu, localizado no 

canto esquerdo superior da página.  
 

Todos os Serviços se encontram já na primeira seção do menu. Cada um 

apresenta as informações relativas aos seus procedimentos, a documentação 
necessária e aos canais de prestação.  

 
Você também pode acessar diretamente os Canais de Atendimento localizados no 

mesmo menu. É nesta seção que você encontra o Centro Virtual de Atendimento 
(Portal e-CAC) - https://www.gov.br/receitafederal/pt -

br/canais_atendimento/atendimento-virtual, o Atendimento Online (Chat RFB) - 

https://www.gov.br/receitafederal/pt -br/canais_atendimento/chat, e as opções de 
agendamento para o atendimento presencial. Ficou com dúvidas? Fale 

Conosco: http://receita.economia.gov.br/contato/fale-conosco. 
 

Se quiser saber mais sobre os assuntos tratados pela Receita Federal, acesse o 

menu no menu Assuntos (https://www.gov.br/receitafederal/pt -br/assuntos), e 
consulte as orientações tributárias, informações sobre a aduana e comércio 

exterior, ou instruções sobre processos e documentos digitais.  

 

ICMS Nacional - Divulgada a implantação do Evento Comprovante de 

Entrega do CT-e na NF-e 

Foi noticiada no Portal da Nota Fiscal Eletrônica a implantação do Evento 

Comprovante de Entrega do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT -e) na NF-
e, iniciada, a partir de 05.10.2020, com a repercussão no ambiente de produção 

desse evento, em atendimento ao previsto no Ajuste Sinief nº 14/2019 , que o 
instituiu. 

Este evento de marcação da NF-e é gerado de forma automática sempre que o 
transportador registrar o evento de Comprovação de Entrega do CT-e, e este CT-e 

relacionar a Chave de Acesso da NF-e. 

Disponível em: 

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=UDW
XVR/WXxw= acesso em 06.10.2020 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B56%2B2018@anunico#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B56%2B2018@anunico
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B56%2B2018#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B56%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B95%2B2012#fe%2Bconv%2Bicms%2B95%2B2012
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B56%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B56%2B2020
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/atendimento-virtual
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/atendimento-virtual
http://receita.economia.gov.br/contato/fale-conosco
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bajuste%2Bsinief%2B14%2B2019#fe%2Bajuste%2Bsinief%2B14%2B2019
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=UDWXVR/WXxw=%20acesso%20em%2006.10.2020
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=UDWXVR/WXxw=%20acesso%20em%2006.10.2020
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Cofins/PIS-Pasep/IPI - Prorrogado a aplicação da redução das alíquotas 

das contribuições e do IPI 

O Decreto nº 10.503/2020 prorrogou para 1º.01.2021, a aplicação da 

redução das alíquotas de tributos de que tratam o Decreto nº  10.285/2020  , o 

Decreto nº 10.302/2020  , o Decreto nº 10.318/2020 e o Decreto 

nº 10.352/2020 , que, inicialmente, seria aplicável até 1º.10.2020.  
 

Portanto, a partir de 1º.01.2021, serão restabelecidas as alíquotas: 

a) do IPI anteriormente incidentes sobre os produtos a que se refere o art. 1º do 

Decreto nº 10.285/2020  ; 

b) do IPI anteriormente incidentes sobre os produtos a que se refere o art. 1º do 

Decreto nº 10.302/2020  ; 
c) da contribuição para o PIS-Pasep, da Cofins, da Contribuição para o PIS-Pasep-

Importação e da Cofins-Importação anteriormente incidentes sobre o produto a 

que se refere o art. 1º do Decreto nº 10.318/2020 ; e 
d) do IPI anteriormente incidente sobre o produto a que se refere o art. 1º do 

Decreto nº 10.352/2020  . 

 

(Decreto nº 10.503/2020 - DOU 1 de 02.10.2020 - Edição Extra) 

 

ICMS/RJ - Estabelecidas as regras de fiscalização para fins de 
enquadramento e de desenquadramento de incentivos fiscais/financeiros 

condicionados 

Através do ato em fundamento, o Fisco estadual estabeleceu as regras de 

fiscalização para fins de enquadramento e de desenquadramento de incentivos 

condicionados, sejam fiscais ou financeiro fiscais, no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro. 

Sendo assim, dentre as demais regras, destacamos:  

 
a) as Auditorias Fiscais realizarão ações fiscais específicas para fins de 

enquadramento e desenquadramento de contribuinte em incentivos condicionados, 

fiscais ou financeiro-fiscais, de caráter não geral, relativos ao ICMS, não fazendo 
parte deste procedimento, os benefícios que exigem apenas mera comunicação e 

verificação de irregularidades somente quanto aos seus requisitos;  
 

b) os estabelecimentos que utilizem os benefícios fiscais de que trata a letra “a”, 

ficam obrigados a apresentar, sempre que exigidos nas ações fiscais específicas, 
informações e documentos necessários à comprovação do atendimento aos 

requisitos e condições estabelecidas, previstos na legislação ou ato concessivo 

próprio, ficando passivos às penalidades previstas no art.  64-A da Lei 

nº 2.657/1996  ; 
 
c) a empresa enquadrada em incentivo fiscal ou em incentivo financeiro -fiscal 

condicionado, que deixar de cumprir os requisitos e/ou condições definidas em 

legislações específicas, Termo de Acordo ou contrato, poderá ser desenquadrada 
por proposição da Auditoria Fiscal, após as ações fiscais específicas. Nesta 

hipótese, caso o estabe lecimento continue com a utilização do benefício de forma 

irregular, ficará sujeito às penalidades previstas no art.  60 da Lei 

nº 2.657/1996  . 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B10503%2B2020#fe%2Bd%2B10503%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B10285%2B2020#fe%2Bd%2B10285%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B10302%2B2020#fe%2Bd%2B10302%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B10318%2B2020#fe%2Bd%2B10318%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B10352%2B2020#fe%2Bd%2B10352%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B10285%2B2020#fe%2Bd%2B10285%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B10302%2B2020#fe%2Bd%2B10302%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B10318%2B2020#fe%2Bd%2B10318%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B10352%2B2020#fe%2Bd%2B10352%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B10503%2B2020#fe%2Bd%2B10503%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Blei%2B2657%2B1996@art64a#es-rj%2Blei%2B2657%2B1996@art64a
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Blei%2B2657%2B1996#es-rj%2Blei%2B2657%2B1996
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Blei%2B2657%2B1996@art60#es-rj%2Blei%2B2657%2B1996@art60
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Blei%2B2657%2B1996#es-rj%2Blei%2B2657%2B1996
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O ato ora mencionado entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 

contar de 1º.10.2020. 

(Portaria Sufis nº 1.414/2020  - DOE RJ de 06.10.2020) 
 

ICMS/RJ - Fisco ratifica as alterações promovidas pela Celt/SUT no 

Manual de Benefícios Fiscais  

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 27.815/2001 , por meio da: 
 

a) atualização CELT-MB nº 07/2020, de 24.07.2020; 

b) atualização CELT-MB nº 08/2020, de 05.08.2020; 
c) atualização CELT-MB nº 09/2020, de 26.09.2020.  

 

(Portaria SUT nº 339/2020 - DOE RJ de 06.10.2020) 

 

ICMS/MG - Alterada a lista de contribuintes credenciados como operador 
de terminal de transbordo 

Foi alterado o Anexo Unico da Portaria SUFIS nº 69/2020 , que dispõe sobre o 
credenciamento de contribuintes como operador de terminal de transbordo, para 

efeitos de aplicação da legislação do ICMS.  
 

(Portaria SUFIS nº 71/2020 - DOE MG de 08.10.2020) 

 

ICMS/MG - Alterada disposições sobre a concessão de redução na base de 

cálculo para pães de forma e queijo 

O Fisco mineiro já conferia benefício fiscal de redução na base de cálculo, 

mediante obtenção de regime especial, à produção de pães de forma, observada 
determinadas condições. 

Por meio do ato legal em fundamento foram alteradas as regras do item 20.9 do 

Anexo IV do RICMS-MG/2002 , ao mesmo tempo que houve ajuste na 

redação do § 6º, art. 222 da Parte Geral do RICMS-MG/2002 . 

Com isto, a redução de base de cálculo prevista para itens da cesta básica poderá 
ser aplicada: 

a) ao pão de forma que se subsuma ao item 28 da Parte 6 do Anexo IV produzido 
em outra unidade da Federação, desde que o  contribuinte produza a mesma 

mercadoria neste Estado; 

b) ao queijo relacionado nos itens 29 a 34 da Parte 6 do Anexo IV proveniente de 
outra unidade da Federação, desde que o contribuinte promova alguma das 

modalidades de industrialização previstas nas al íneas "b" e "d" do inciso II do 

art. 222 do RICMS-MG/2002 , observado o prazo de fruição do benefício 

estabelecido no protocolo de intenções.  
 

(Decreto nº 48.055/2020 - DOE MG de 08.10.2020) 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bport%2Bsufis%2B1414%2B2020#es-rj%2Bport%2Bsufis%2B1414%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bd%2B27815%2B2001#es-rj%2Bd%2B27815%2B2001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bport%2Bsut%2B339%2B2020#es-rj%2Bport%2Bsut%2B339%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bport%2Bsufis%2B69%2B2020@anunico#es-mg%2Bport%2Bsufis%2B69%2B2020@anunico
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bport%2Bsufis%2B69%2B2020#es-mg%2Bport%2Bsufis%2B69%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bd%2B43080%2B2002@aniv#es-mg%2Bd%2B43080%2B2002@aniv
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
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bd%2B43080%2B2002@art222#es-mg%2Bd%2B43080%2B2002@art222
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

