
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

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

ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

ICMS Nacional - Alterada a relação de contribuintes credenciados a 
usufruir benefícios fiscais relacionados às atividades com petróleo e gás 

natural 

Foi alterado o Ato Cotepe/ICMS nº 5/2020 que divulga a relação de 
contribuintes credenciados pelas Unidades da Federação a usufruir dos benefícios 

fiscais previstos no Convênio ICMS nº 3/2018 , o qual dispõe sobre a isenção e 
a redução de base de cálculo em operação com bens ou mercadorias destinadas 

às atividades de pesquisa, exploração ou produção de petróleo e gás natural.  
Este ato entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União.  

(Ato Cotepe/ICMS nº 64/2020 - DOU 1 de 05.11.2020) 

 

Dmed - Entidades que mantenham programas ou contratos de assistência 

à saúde deverão apresentar a Dmed a partir de 1º.01.2021  

A norma em referência alterou a Instrução Normativa RFB nº  985/2009  , que 
instituiu a Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (Dmed) . 

 
Entre as disposições ora introduzidas, que entrarão em vigor a partir 

de 1º.12.2020, destacamos: 

 
a) conceito: a Dmed é uma obrigação acessória por meio da qual devem ser 

apresentadas as informações relativas aos pagamentos recebidos pela prestação 
de serviços de saúde; 

b) obrigatoriedade: são obrigadas a apresentar a Dmed: 

b.1) as pessoas jurídicas, ou as equiparadas nos termos da legislação do Imposto 
de Renda, prestadoras de serviços de saúde; 

b.2) as operadoras de planos privados de assistência à saúde autorizadas pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), assim consideradas as pessoas 

jurídicas de direito privado, constituídas sob a modalidade de sociedade civi l ou 
comercial, cooperativa, administradora de benefícios ou entidade de autogestão; 

e 

b.3) a partir de 1º.01.2021, as demais entidades que mantenham programas de 
assistência à saúde ou operem contrato de prestação continuada de serviços ou 

cobertura de custos assistenciais, com a finalidade de garantir a assistência à 
saúde, por meio de assistência médica, hospitalar ou odontológica, ainda que não 

subordinadas às normas e à fiscalização da ANS; 

c) informações a serem prestadas na Dmed: 
c.1) prestadores de serviços de saúde: 

c.1.1) o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e o nome 
completo do responsável pelo pagamento e do beneficiário do serviço; e 

c.1.2) os valores recebidos de pessoas físicas, individualizados por responsável 
pelo pagamento; 

c.2) operadoras de plano, programa ou contrato de assistência à saúde : 

c.2.1) o número de inscrição no CPF e o nome completo do titular e dos 
dependentes; 

c.2.2) os valores recebidos de pessoa física, individualizados por beneficiário 
titular e dependentes. 

c.2.3) os valores reembolsados à pessoa física beneficiária do plano, 

individualizados por beneficiário titular ou dependente e por prestador de serviço ; 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B5%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B5%2B2020
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d) dispensa de informações: as operadoras de plano, programa ou contrato de 

assistência à saúde estão dispensadas de apresentação das informações de que 
trata a letra “c.2”, referentes às pessoas físicas beneficiárias de planos coletivos 

empresariais na vigência do vínculo empregatício ; 
e) plano coletivo por adesão: no caso de plano coletivo por adesão, se houver 

participação financeira da pessoa jurídica contratante no pagamento, devem ser 

informados apenas os valores cujo ônus financeiro seja suportado pela pessoa 
física. No entanto, se a pessoa jurídica contratante não fornecer, de forma 

correta e discriminada, às operadoras de plano, programa ou contrato de 
assistência à saúde os valores cujo ônus financeiro tenha sido suportado pela 

pessoa física, devem ser informados os valores integrais  das contraprestações 

pecuniárias recebidas de cada segurado, independentemente de eventual 
participação financeira da pessoa jurídica contratante no pagamento . 

 
(Instrução Normativa RFB nº 1.987/2020 - DOU 1 de 04.11.2020) 

 

ICMS Nacional - Confaz divulga ratificação de convênios que dispõem 

sobre benefícios, dispensa, redução e parcelamento de débitos fiscais  

Por meio do ato em fundamento, o Confaz deu publicidade à ratificação dos 

Convênios ICMS nºs 102 a 117 e 121 a 129/2020, os quais dispõem sobre 

benefícios, dispensa, redução e parcelamento de débitos fiscais.  

(Ato Declaratório Confaz nº 20/2020 - DOU 1 de 04.11.2020) 
 

ICMS Nacional - Publicados convênios que dispõem sobre benefícios 

fiscais 

Por intermédio do ato em fundamento, foi dada publicidade aos Convênios ICMS 

nºs 131 a 133/2020, que dispõem sobre benefícios fiscais, conforme segue:  

Convênio ICMS nº 131/2020 - revigora e prorroga disposições de convênios 
que concedem benefícios fiscais. Foram revigorados de 1º.11.2020 até 

31.03.2021, os convênios indicados nos incisos I a V da cláusula primeira do 
convênio em referência, com efeitos desde 1º.11.2020;  

Convênio ICMS nº 132/2020 - altera o Convênio ICMS nº 82/2020 , que 
autoriza o Estado de Roraima a conceder crédito presumido do ICMS a 

estabelecimentos industriais. Este convênio entra em vigor na data da publicação 
no Diário Oficial da União de sua ratificação nacional; e  

Convênio ICMS nº 133/2020 - prorroga disposições de convênios que concedem 
benefícios fiscais. Foram prorrogadas até 31.03.2021 as disposições contidas nos 

convênios indicados nos incisos I a CCXXVII da cláusula primeira do convênio em 
referência. Este convênio entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial 

da União de sua ratificação nacional.  

 

(Despacho Confaz nº 81/2020 - DOU 1 de 03.11.2020) 
 

 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 
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ICMS/SP - Divulgada a tabela prática para cálculo dos juros de mora 
aplicáveis até 30.11.2020 para débitos do ICMS 

A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo divulgou a tabela prática para 

cálculo dos juros de mora, aplicáveis até 30.11.2020, para os débitos de ICMS. 

Observa-se que as tabelas práticas para cálculo dos juros de mora anexas ao ato 
em fundamento são aplicáveis de 03 a 30.11.2020 aos débitos de ICMS e não se 

aplicam aos débitos de IPVA e de ITCMD.  

(Comunicado DICAR s/nº/2020 - DOE SP de 04.11.2020) 

Tributos Estaduais/SP - Divulgada a tabela prática de juros de mora para 

os débitos de taxas, relativa a novembro/2020 

Foi divulgada a tabela prática para cálculo dos juros de mora aplicáveis, até 

30.11.2020, aos débitos de taxas.  

A mencionada tabela não se aplica ao ICMS, ao IPVA e ao ITCMD.  

(Comunicado Dicar nº 74/2020 - DOE SP de 04.11.2020) 
 

Tributos Estaduais/SP - Divulgada a tabela prática de juros de mora para 
os débitos de multas infracionais de taxas, relativa a novembro/2020  

Foi divulgada a tabela prática para cálculo dos juros de mora, aplicáveis até 
30.11.2020, aos débitos de multas infracionais de taxas.  

A mencionada tabela não se aplica ao ICMS, ao IPVA e ao ITCMD.  

(Comunicado DICAR nº 75/2020 - DOE SP de 04.11.2020) 

 

Tributos Estaduais/SP - Divulgada a tabela prática para cálculo de juros 
de mora sobre débitos de multas infracionais do IPVA e do ITCMD para 

novembro/2020 

Foi divulgada a tabela prática para cálculo dos juros de mora aplicáveis, até 

30.11.2020, aos débitos de multas infracionais do Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA) e do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e 
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). 

A tabela não se aplica ao ICMS.  

(Comunicado Dicar nº 73/2020 - DOE SP de 04.11.2020) 

 

Tributos Estaduais/SP - Divulgada tabela prática de juros de mora para 

débitos de ITCMD e de IPVA para novembro/2020 

Foi divulgada a tabela prática para cálculo dos juros de mora aplicáveis, até 
30.11.2020, aos débitos do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de 

Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) e do Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA).  

Para débitos vencidos desde 1º.01.1999, deve-se aplicar o coeficiente de juros 
correspondente ao mês de vencimento do débito.  
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Quando o vencimento do débito ocorrer no últ imo dia útil do mês, deve -se aplicar 

o coeficiente correspondente ao mês do vencimento , deduzindo-se 0,0100. 

A tabela em questão não se aplica ao ICMS.  

(Comunicado Dicar nº 72/2020 - DOE SP de 04.11.2020 - Republicado no de 
05.11.2020) 
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