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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Importação/Exportação - Divulgadas normas sobre a transferência na 
importação de mercadoria de um regime especial para outro regime  

A Receita Federal baixou ato que dispõe sobre a transferência, na importação, de 

mercadoria de um regime aduaneiro especial ou aplicado em área especial para 

outro, não se aplicando, porém ao regime aduaneiro especial de trânsito 
aduaneiro. 

A transferência será efetuada de acordo com o previsto nas normas específicas 

que regem os respectivos regimes, relativamente à transferência de mercadoria 
entre: 

 

a) o Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle 
Informatizado (Recof) e sua modalidade denominada de Regime Aduaneiro 

Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado do Sistema Público 
de Escrituração Digital (Recof/Sped); e  

 

b) o regime aduaneiro especial de admissão temporária, da modalidade de 
suspensão total do pagamento de tributos para a de uti lização econômica e entre 

essas modalidades e o regime aduaneiro especial de admissão temporária para 
aperfeiçoamento ativo.  

A transferência de mercadoria será permitida apenas no caso de operações de 

importação realizadas a título não definitivo e sem cobertura cambial, exceto na 
transferência: 

 
a) do regime aduaneiro especial de drawback, na modalidade de suspensão, para 

o Recof ou Recof/Sped, desde que previamente autorizado pela Secretaria de 
Comércio Exterior da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos 

Internacionais do Ministério da Economia;  

 
b) do regime aduaneiro especial de loja franca aplicado em fronteira terrestre 

para outro regime aduaneiro especial ou aplicado em área especial; e  
 

c) entre os regimes aduaneiros aplicados em áreas especiais de Zona Franca de 

Manaus (ZFM) e de Áreas de Livre Comércio (ALC).  
Não será autorizada a transferência de mercadoria do Recof ou Recof/Sped para 

outro regime aduaneiro especial ou aplicado em área especial.  

A transferência de mercadoria será realizada mediante a extinção da aplicação, 
parcial ou total, do regime anterior e a admissão, no novo regime, da quantidade 

de mercadoria transferida.  

A declaração de importação para a admissão no novo regime será instruída ainda 

com via digitalizada de documento que: 
 

a) informe a quantidade, a classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul 
(NCM), a descrição e o valor da mercadoria transferida; e  

 

b) comprove a aquiescência do beneficiário do regime anterior e do consignante, 
caso o beneficiário não seja o mesmo no novo regime.  
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O prazo de permanência da mercadoria no novo regime será contado a partir da 

data de sua liberação (desembaraço aduaneiro) para admissão nesse regime.  

Para efeito do cômputo do prazo máximo de permanência da mercadoria no novo 
regime, deverão ser considerados os períodos de permanência em regimes 

anteriores. 

(Instrução Normativa RFB nº 1.978/2020 - DOU 1 de 1º.10.2020) 
 

 

Simples Nacional - Disponibilizada nova versão do PGMEI e Débito 

Automático - 30/09/2020 

Informamos que o PGMEI foi atualizado em 28/09/2020.  

 
Quando MEI indica o gozo de benefício previdenciário em determinado período de 

apuração, os valores devidos de ICMS e/ou ISS, referentes a esse período, são 

acumulados e somados, automaticamente, às apurações seguintes até atingir o 
valor mínimo permitido para recolhimento de R$ 10,00 (dez reais).  

 
Com a atualização, o PGMEI gerará apenas o DAS em que os valores diferidos de 

ICMS e/ou ISS foram acumulados. Antes da atualização, o PGMEI gerava 
automaticamente todos os DAS do ano-calendário. 

A partir de agora, o MEI que estiver usufruindo de benefício previdenciário poderá 

optar pelo débito automático. O MEI optante pelo Débito Automático e que passe 
a usufruir de benefício previdenciário não precisará efet uar a desativação. 

Acesse o passo a passo para saber como cadastrar o Débito 

Automático: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Noticia
s/NoticiaCompleta.aspx?id=3e278ea5-4610-4beb-b1c5-fb34e86d8323  

 

 

Tributos e Contribuições Federais - Receita Federal traz esclarecimentos 

sobre a legislação tributária federal  

A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) divulgou as seguintes normas com 
esclarecimentos sobre a aplicação da legislação tributária federal:  

a) IRPF - Despesas comuns entre pessoa física e jurídica - Livro-caixa - 

Dedutibilidade (Solução de Consulta Cosit nº 100/2020  ): as despesas 
comuns entre médico, que aufira rendimentos de trabalho não assalariado, e 

pessoa jurídica, com pluralidade de sócios, que atuem no mesmo endereço podem 

ser rateadas e escrituradas no livro-caixa da pessoa física, para fins de dedução, 
desde que sejam despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e 

à manutenção da fonte produtora do médico, e que os critérios de rateio 
util izados sejam razoáveis e objet ivos, previamente ajustados entre as partes, 

devendo ser mantida a documentação comprobatória do efetivo dispêndio do 

médico para apresentar em eventual fiscalização;  
b) IRPJ/CSL - Lucro Real - Débitos consolidados em parcelamento (Pert) - 

Despesa financeira - Caracterização (Solução de Consulta Cosit 

nº 101/2020 ): na apuração do IRPJ e da CSL no Lucro Real, os juros à taxa 

Selic sobre o saldo devedor e os juros à taxa Selic incidentes sobre cada 

prestação a que se refere o art.  8º , §3º da Lei nº 13.496/2017 , são 
considerados despesas financeiras e, regra geral, dedutíveis. Todavia, tais juros 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1978%2B2020#fe%2Bin%2Brfb%2B1978%2B2020
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Noticias/NoticiaCompleta.aspx?id=3e278ea5-4610-4beb-b1c5-fb34e86d8323
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Noticias/NoticiaCompleta.aspx?id=3e278ea5-4610-4beb-b1c5-fb34e86d8323
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B100%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B100%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B101%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B101%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13496%2B2017@art8#fe%2Blei%2B13496%2B2017@art8
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13496%2B2017#fe%2Blei%2B13496%2B2017
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somente são dedutíveis quando incidentes sobre despesas dedutíveis, sendo, por 

conseguinte, indedutíveis quando incidentes sobre o próprio imposto, assim como 

quando incidentes sobre as multas de ofício a que se refere o art. 41 , §5º da Lei 

nº 8.981/1995  ; 
 
c) IRPJ - Despesas com plano de assistência jurídica - Dedutibilidade 

(Solução de Consulta nº 102/2020): as despesas com planos de assistência 

jurídica, disponibilizados indistintamente a empregados e dirigentes, não atendem 
aos requisitos para dedução como despesa operacional, na apuração da base de 

cálculo do IRPJ; 
 

d) Cofins/PIS-Pasep - Serviços particulares de vigilância - Regime de 

apuração (Solução de Consulta Cosit nº 103/2020 ): as pessoas jurídicas 
que exercem serviços particulares de vigilância, referidas na Lei 

nº 7.102/1983  , mesmo quando exerçam outras atividades, estão incluídas no 

regime de apuração cumulativa da contribuição para o PIS-Paep e da Cofins; 
 

e) Cofins/PIS-Pasep - Regime especial de tributação - MAE - CCEE- Base 

de cálculo (Solução de Consulta Cosit nº 104/2020 ): o regime especial de 

tributação da Contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins de que trata o art.  47 da 

Lei nº 10.637/2002  , é aplicável, mediante opção por pessoa jurídica 
integrante da CCEE, sucessora do MAE, observado o seguinte:  

 
e.1) a opção pelo referido regime especial implica, para o agente i ntegrante da 

CCEE que exerceu a opção, a partir do mês subsequente, aplicação das regras a 

ele inerentes em relação a todas as suas operações no Mercado de Curto Prazo, 
abrangendo todas as suas compras e todas as suas vendas de energia elétrica 

nesse segment. Apenas as receitas auferidas pela pessoa jurídica no âmbito do 
Mercado de Curto Prazo da CCEE é que podem ser submetidas ao regime de 

apuração cumulativa da contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins, considerando-

se o estabelecido no art. 47 , § 6º, inciso. I, da Lei nº 10.637/2002 e no 

inciso X do art. 10 da Lei nº 10.833/2003  ; 
 

e.2) às demais receitas, inclusive aquelas auferidas no âmbito do ACR e do ACL, 
aplicam-se as normas gerais previstas na legislação de regência da contribuição 

para o PIS-Pasep e da Cofins, do que decorre, como regra, o regime de apuração 
não cumulativa, observando-se que: 

e.2.1) é vedada, na apuração da base de cálculo da contribuição para o PIS -Pasep 

e da Cofins, no âmbito do regime especial de que trata o art.  47 da Lei 

nº 10.637/2002 , a dedução de valores decorrentes de resultado negativo das 
operações realizadas no mercado de curto prazo;  

 
e.2.2) é vedada a apuração, pela pessoa jurídica optante pelo regime especial do 

art. 47 da Lei nº 10.637/2002 , no regime de incidência não cumulativa da 
contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins, de créditos relacionados à aquisição de 

energia elétrica no âmbito do Mercado de Curto Prazo; 
 

e.2.3) a exclusão da base de cálculo da Contribuição para o PIS -Pasep e da 

Cofins, do valor da receita auferida com a venda compulsória de energia elétrica 
por meio do MRE, nos termos do § 5º do art. 47 da Lei nº 10.6372002, e do 

art. 661 da IN RFB nº 1.911/2019 , só é permitida à geradora optante no 
âmbito do regime especial, cuja característica é a incidência cumulativa das 

contribuições; e 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B8981%2B1995@art41#fe%2Blei%2B8981%2B1995@art41
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B8981%2B1995#fe%2Blei%2B8981%2B1995
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B103%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B103%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B7102%2B1983#fe%2Blei%2B7102%2B1983
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B104%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B104%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10637%2B2002@art47#fe%2Blei%2B10637%2B2002@art47
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10637%2B2002#fe%2Blei%2B10637%2B2002
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10637%2B2002@art47#fe%2Blei%2B10637%2B2002@art47
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10637%2B2002#fe%2Blei%2B10637%2B2002
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10833%2B2003@art10#fe%2Blei%2B10833%2B2003@art10
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10833%2B2003#fe%2Blei%2B10833%2B2003
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10637%2B2002@art47#fe%2Blei%2B10637%2B2002@art47
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10637%2B2002#fe%2Blei%2B10637%2B2002
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10637%2B2002@art47#fe%2Blei%2B10637%2B2002@art47
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10637%2B2002#fe%2Blei%2B10637%2B2002
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1911%2B2019@art661#fe%2Bin%2Brfb%2B1911%2B2019@art661
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1911%2B2019#fe%2Bin%2Brfb%2B1911%2B2019
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e.2.4) é vedada a apuração, pela pessoa jurídica optante pelo regime especial do 

art. 47 da Lei nº 10.637/2002 , no regime de incidência não cumulativa da 

contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins, de créditos relacionados à aquisição de 
energia elétrica no âmbito do MRE, independentemente do regime de apuração 

das contribuições a que se submete a pessoa jurídica vendedora;  
 

f) Cofins-Importação/PIS-Pasep-Importação - Importação por conta e 
ordem de terceiros de bens destinados à revenda (Solução de Consulta 

Cosit nº 105/2020  ): na importação por conta e ordem de terceiros de bens 
destinados à revenda, a importadora por conta e ordem equipara -se a 

estabelecimento industrial quanto ao fato gerador relativo aos produtos que dele 

saírem e, por conseguinte, deve recolher o IPI interno . Existe ainda para a 
importadora por conta e ordem de terceiros a possibilidade de recuperar, a título 

de crédito, o valor relativo ao IPI vinculado à importação. Este último, portanto, 
não integra o custo de aquisição da mercadoria, e, por conseguinte, t ambém não 

integra a base de cálculo de creditamento da contribuição para o PIS -Pasep-
Importação e a Cofins-Importação pelo adquirente (encomendante), sendo, ainda, 

vedado o aproveitamento dos créditos da referida contribuição pela importadora 

por conta e ordem; 
 

g) Tributos e Contribuições Federais - Regime Especial de Tributação - 
Incorporação imobiliária - Venda de terreno - Inaplicabilidade (Solução 

de Consulta Cosit nº 107/2020  ): a tributação de valores recebidos em 
decorrência de venda de terreno para outra pessoa jurídica incorporadora não 

pode ser realizada no âmbito do RET; 
 

h) Cofins/PIS-Pasep - Regime de apuração cumulativa e não cumulativa - 

Obras de construção civil - Manutenção e conservação predial (Solução 

de Consulta Cosit nº 111/2020  ) - fica esclarecido que: 
h.1) a expressão "obras de construção civil", para fins de aplicação do inciso X X 

do art. 10 da Lei nº 10.833/2003 , compreende os trabalhos de engenharia 
que, mediante construção, reforma, recuperação, ampliação, reparação e outros 

procedimentos similares, transformam o espaço no qual são aplicados;  
h.2) os serviços de construção civil submetem-se ao regime de apuração não 

cumulativa da contribuição para o PIS-Pasep e a Cofins, porém, quando aplicadas 

em obra de construção civil e vinculados ao mesmo contrato de administração, 
empreitada ou subempreitada dessa última, suas receitas estão abrangidas pelo 

inciso XX do art. 10 c/c o inciso V da Lei nº 10.833/2003 , devendo submetê-
las, portanto, ao regime de apuração cumulativa;  

 
h.3) a vinculação de serviço de construção civi l a contrato de administração, 

empreitada ou subempreitada de obra de construção civil estará comprovada 
quando nesse contrato estiver estipulado que a pessoa jurídica contratada é 

responsável pela execução e entrega, por meios próprios ou de terceiros, de tal 

prestação de serviço; 
 

h.4) serviços de construção civi l como os de manutenção sujeitam-se à não 
cumulatividade da contribuição para o PIS-Pasep e a Cofins. Para se submeterem 

ao regime de apuração cumulativa da contribuição para o PIS -Pasep e a Cofins, é 

necessário que estejam vinculadas a um mesmo contrato de administração, 
empreitada ou subempreitada de obra de construção civil, sendo incondicional a 

execução dessa obra; 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10637%2B2002@art47#fe%2Blei%2B10637%2B2002@art47
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10637%2B2002#fe%2Blei%2B10637%2B2002
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B105%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B105%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B107%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B107%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B111%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B111%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10833%2B2003@art10#fe%2Blei%2B10833%2B2003@art10
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10833%2B2003#fe%2Blei%2B10833%2B2003
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10833%2B2003@art10#fe%2Blei%2B10833%2B2003@art10
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10833%2B2003#fe%2Blei%2B10833%2B2003
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i) PIS-Pasep - Base de cálculo - Folha de salários - Adiantamento de 13º 

salário - Prazo de pagamento (Solução de Consulta Cosit 

nº 113/2020 ): o pagamento da Contribuição para o PIS-Pasep incidente sobre 

a folha de salários (da qual tanto o décimo terceiro salário quanto o seu 
adiantamento fazem parte) deve ocorrer até o 25º dia do mês subsequente ao da 

constituição da obrigação de pagar salários, sem prejuízo do disposto no 

parágrafo único do art. 18 da MP nº 2.158-35/2001 . No caso de 

adiantamentos ou antecipações de décimo terceiro salário que compõem a folha 

de salários da pessoa jurídica de que trata o art.  13 da MP nº 2.158-

35/2001 , em determinado mês, entende-se que sofrerá a incidência da 

Contribuição para o PIS-Pasep naquele mês, e deverá ser paga ou recolhida até o 
25º dia do mês subsequente; 

 
j) IRPF - Despesas médicas - Seguros-saúde empresarial - Dedutibilidade 

(Solução de Consulta Cosit nº 114/2020  ): podem ser deduzidos pelo 
contribuinte, na Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda de Pessoa 

Física, os valores pagos a empresas domicil iadas no Brasil relativos a sua 

participação em planos de saúde que assegurem direito de atendimento ou 
ressarcimento de despesas de natureza médica, odontológica ou hospitalar, em 

benefício próprio ou de seus dependentes relacionados na Declaração, ainda que 
se trate de seguro-saúde empresarial, observado que esses valores devem ser por 

ele reembolsados à empresa contratante do seguro-saúde e que o reembolso deve 
ser devidamente comprovado; 

 

k) Cofins/PIS-Pasep - Créditos da não cumulatividade - Royalties - 
Direitos autorais - Insumos - Possibilidade (Solução de Consulta Cosit 

nº 117/2020 ): o pagamento de despesas de royalt ies a pessoa jurídica 
domiciliada no País, em decorrência de contrato de licença de uso de marca e 

imagem, inclusive a chamada remuneração mínima, não permite a apuração de 
créditos da contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins na modalidade aquisição de 

insumos, conquanto não se trata de aquisição de serviços;  
 

l) IRPJ/CSL - Perda no recebimento de créditos - Clientes domiciliados no 

exterior - Dedutibilidade - Condicionantes (Solução de Consulta Cosit 

nº 118/2020 ): na determinação do IRPJ e da CSL no Lucro Real, as 

condicionantes previstas no art.  71 da Instrução Normativa RFB 

nº 1.700/2017  , que permitem a dedutibil idade das perdas no recebimento de 
créditos como despesas, nas situações ali previstas, devem ser observadas 

inclusive em relação àqueles decorrentes de vendas para o exterior;  
 

m) IRRF - Remessa de valores para pagamento de serviços técnicos e de 
assistência técnica por pessoas jurídicas situadas na Finlândia - Não 

incidência - Acordo Fino-Brasileiro para Evitar a Dupla Tributação 

(Solução de Consulta Cosit nº 99.010/2020  ): a remessa de valores para 
pagamentos de serviços técnicos e de assistência técnica prestados por pessoas 
jurídicas situadas na República da Finlândia, independentemente de pertencerem 

ao mesmo grupo econômico da contratante no País, não sofre retenção do 

Imposto sobre a Renda na Fonte, segundo o Acordo Fino -Brasileiro para Evitar a 
Dupla Tributação e os cr itérios estabelecidos pela RFB para classificação desses 

pagamentos; 
 

n) IRPJ/CSL - Lucro Presumido - Serviços hospitalares - Percentuais de 

presunção (Solução de Consulta Cosit nº 99.012/2020 ): para fins do 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B113%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B113%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001@art18#fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001@art18
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001#fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001@art13#fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001@art13
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001#fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001#fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B114%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B114%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B117%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B117%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B118%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B118%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1700%2B2017@art71#fe%2Bin%2Brfb%2B1700%2B2017@art71
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%2B99010%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B99010%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B99012%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B99012%2B2020
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lucro presumido e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro (CSL) 

deve ser observado o seguinte: 
 

n.1) a aplicação do percentual de presunção de 8% e de 12%, respectivamente, 
para o IRPJ e da CSL, a ser aplicado sobre a receita bruta auferida no período de 

apuração pela pessoa jurídica, com vistas à determinação da base de cálculo do 

imposto, consideram-se serviços hospitalares aqueles que se vinculam às 
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da 

saúde, prestados pelos estabelecimentos assistenciais de saúde que desenvolvem 
as atividades previstas nas atribuições 1 a 4 da RDC Anvisa nº 50/2002. Desse 

conceito estão excluídas as simples consultas médicas, que não se identificam 

com as atividades prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos. 
Para fazer jus ao percentual de presunção referido, a prestadora dos serviços 

hospitalares deve, ainda, estar organizada, de fato e de direito, como sociedade 
empresária e atender às normas da Anvisa. Caso contrário, a receita bruta 

advinda da prestação dos serviços, ainda que caracterizados como hospit alares, 
estará sujeita ao percentual de presunção de 32%;  

 

n.2) a contar de 1º.01.2009, para efeito de determinação da base de cálculo do 
IRPJ devido pela pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, aplica -se 

o percentual de 8% e de 12%, respectivamente, para o IRPJ e da CSL, sobre a 
receita bruta decorrente da prestação de serviços hospitalares e da prestação dos 

serviços de auxíl io diagnóstico e terapia listados na "Atribuição 4: Prestação de 

Atendimento ao Apoio ao Diagnóstico e Terapia" da Resolução RDC Anvisa nº 
50/2002, desde que a prestadora dos serviços seja organizada sob a forma de 

sociedade empresária (de direito e de fato) e atenda às normas da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).  

 

(Soluções de Consulta Cosit nºs 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 111, 113, 
114, 117, 118, 99.010 e 99.012/2020 - DOU 1 de 30.09.2020) 

ICMS Nacional - Divulgada a NT nº 7/2020, v. 1.0, que trata do Evento 

Ator Interessado na NF-e - Transportador 

Foi divulgada no Portal da Nota Fiscal Eletrônica (NF -e) a Nota Técnica nº 7/2020, 

versão 1.0, que trata do Evento Ator Interessado na NF-e - Transportador. 

Esta versão está atrelada ao Evento gerado pelo Emitente ou pelo Destinatário 

informando o Transportador interessado pela NF-e. 

O prazo previsto para a implementação das mudanças é:  

a) Implantação de Teste: 1º.02.2021;  

b) Implantação de Produção: 05.04.2021.  

(Nota Técnica nº 7/2020, versão 1.0, Disponível em:  

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx 

Acesso em: 28.09.2020) 
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ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/SP - Alterada a base de cálculo da substituição tributária de 
cerveja e chope 

Foram promovidas alterações na Portaria CAT nº 91/2019 , que divulga os 

valores atualizados para a base de cálculo da substituição tributária de cerveja e 
chope, conforme pesquisas elaboradas pela Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas (Fipe) e pela Fundação de Ciência, Tecnologia e Ensino (Fundacte).  

É importante observar que as referidas alterações produzem efeitos a partir de 
1º.10.2020. 

(Portaria CAT nº 84/2020 - DOE SP de 01.10.2020) 

 

ICMS/SP - Prorrogado para 09 de outubro o prazo de adoção de medidas 
de caráter temporário no âmbito da Nota Fiscal Paulista 

Foram promovidas alterações na Resolução SFP nº  29/2020 , que dispõe sobre 
a adoção de medidas, de caráter temporário e emergencial, no âmbito do 
Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo (Nota Fiscal 

Paulista), em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid -19) para 

prorrogar sua vigência até 09.10.2020, podendo ser prorrogada se perdurar a 
situação de emergência de saúde pública.  

As medidas mencionadas referem-se a procedimentos adotados, por exemplo, na 
impossibil idade de acesso ao sistema da Nota Fiscal Paulista devido a bloqueio de 

senha, disposições sobre o sorteio, prazo para transferência de créditos, entre 
outros. 

(Resolução SFP nº 81/2020 - DOE SP de 29.09.2020) 
 

ICMS/RJ - Estado isenta do ICMS as doações de mercadorias destinadas 

ao Tribunal Superior Eleitoral para a realização das eleições municipais 
de 2020 

O Estado do Rio de Janeiro internalizou o Convênio ICMS nº  81/2020 , que 
isenta do ICMS as doações das mercadorias constantes no anexo único do 

convênio (máscara de proteção respiratória, álcool em gel, frascos, etc.) 
realizadas por pessoa jurídica, contribuinte ou não do imposto, quando destinadas  

ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e demais órgãos integrantes da Justiça 
Eleitoral para a realização das eleições municipais de 2020.  

Destaca-se ainda a dispensa do estorno do crédito de ICMS em decorrência da 
aplicação da referida isenção.  

A norma em fundamento produz efeitos retroativos a 09.09.2020.  

(Lei nº 9.026/2020 - DOE RJ de 28.09.2020) 
 

ICMS/RJ - Instituído Regime Diferenciado de Tributação para o setor 
atacadista 

Foi publicado o ato em comento para instituir o Regime Diferenciado de 

Tributação para o setor atacadista, no qual, observadas as regras de aplicação, 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B91%2B2019#es-sp%2Bport%2Bcat%2B91%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bres%2Bsfp%2B29%2B2020#es-sp%2Bres%2Bsfp%2B29%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bres%2Bsfp%2B81%2B2020#es-sp%2Bres%2Bsfp%2B81%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
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Blei%2B9026%2B2020#es-rj%2Blei%2B9026%2B2020
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consistirá no seguinte: 

 
a) crédito presumido nas operações de saídas interestaduais, de modo que a 

carga tributária efetiva seja equivalente a 1,10%, vedado o aproveitamento de 
outros créditos relacionados a tais operações; e  

 

b) diferimento do ICMS nas operações de importação de mercadorias para o 
momento da saída, realizada pela diretamente empresa, por conta e ordem ou por 

encomenda, devendo o referido imposto ser pago englobadamente com o devido 
pela saída, conforme alíquota de destino, não se aplicando o disposto no art. 39 

do Livro I do RICMS-RJ/2000. Nesta hipótese, o contribuinte deverá promover o 

desembaraço aduaneiro da mercadoria importada nos portos ou aeroportos 
localizados em território fluminense;  

 
c) as alíquotas de ICMS que envolvam operações internas realizadas por 

estabelecimentos atacadistas ficam fixadas em:  
 

c.1) 7% nos produtos que compõem a cesta básica; 

 
c.2) 12%, sendo 2% destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às 

Desigualdades Sociais (FECP), nos demais casos.  
d) o crédito do ICMS relativo às aquisições de mercadorias destinadas a 

comercialização no mercado interno fica l im itado a: 

 
d.1) 7%, nos produtos que compõem a cesta básica;  

 
d.2) 12%, nos demais casos.  

e) o estabelecimento comercial atacadista enquadrado no regime de tributação, 

será responsável pelo recolhimento do ICMS devido nas operações subsequentes, 
no caso de comercialização das mercadorias sujeitas ao regime de substituição 

tributária indicadas no Anexo Único do ato ora publicado, não se aplicando o 

disposto no art. 23 , inciso IV, item 2, da Lei nº 2.657/1996  , cujo imposto 

será calculado mediante a aplicação das alíquotas de 7% ou 12%, conforme o 
caso, e será recolhido em separado, deduzindo-se do valor obtido o ICMS próprio 

destacado na Nota Fiscal de saída.  
Relativamente as saídas internas de mercadorias destinadas a estabelecimentos 

atacadistas enquadrados no referido regime tributário, estas serão tributadas 
mediante a aplicação da alíquota de 12%. 

Importante esclarecer que: 
 

a) fica vedada a utilização do referido regime de tributação para as operações 
com as mercadorias relacionadas no art. 10 do ato em questão;  

 
b) o regime não se aplica ao estabelecimento atacadista que tenha 

estabelecimento industrial localizado em outra Unidade da Federação, ressalvado 

o disposto no art. 11º do ato ora publicado.  
A adesão ao referido regime de tributação deverá ser requerida nos termos 

previstos em ato normativo expedido pelo Poder Executivo e devidamente 
publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.  

Ressalta-se que poderão aderir ao referido regime de tributação, os 

estabelecimentos atacadistas que revendam máquinas e equipamentos para 
contribuintes do ICMS, mesmo quando realizarem ajustes técnicos nas  

mercadorias para fins de atendimento de exigências constantes de leis e/ou atos 
administrativos ou simples substituição de embalagem.  

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Blei%2B2657%2B1996@art23#es-rj%2Blei%2B2657%2B1996@art23
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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Por fim, o ato em questão entra em vigor na data de sua publicação, sendo que 
seus efeitos ocorrerão somente a contar do  primeiro dia do primeiro mês 

subsequente do seu registro e depósito na secretaria Executiva do Confaz, tendo 
em vista o previsto no art. 21 da Lei em comento.  

(Lei nº 9.025/2020 - DOE RJ de 28.09.2020) 
 

ICMS/RJ - Divulgada a base de cálculo do imposto nas operações 
interestaduais com café cru no período de 28.09 a 04.10.2020  

Foi divulgada a base de cálculo do ICMS a ser util izada, no período de 28.09 a 
04.10.2020, nas operações interestaduais com café cru . Segundo o ato ora 

publicado, o valor por saca de 60 kg é de US$ 129,0000 para o café arábica e de 
US$ 75,0000 para o café conilon.  

(Portaria SUT nº 337/2020 - DOE RJ de 28.09.2020) 

 

ICMS/RJ - Divulgado o PMPF para gasolina, diesel, GLP, QAV, AEHC e 

GNV, com aplicação a partir de 1º.10.2020 

Foram divulgados novos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) de 

gasolina, diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), querosene de aviação (QAV), 
álcool etíl ico hidratado combustível (AEHC) e gás natural veicular (GNV), com 

aplicação a partir de 1º.10.2020. 

(Portaria SUT nº 338/2020 - DOE RJ de 30.09.2020) 
 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Blei%2B9025%2B2020#es-rj%2Blei%2B9025%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bport%2Bsut%2B337%2B2020#es-rj%2Bport%2Bsut%2B337%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bport%2Bsut%2B338%2B2020#es-rj%2Bport%2Bsut%2B338%2B2020

