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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

ICMS Nacional - Divulgada ratificação de convênios que dispõem sobre 
benefícios fiscais 

O Confaz deu publicidade à ratificação dos 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; 

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;  

 

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. 
 

(Ato Declaratório Confaz nº 21/2020 - DOU 1 de 19.11.2020) 
 

ICMS Nacional - Divulgada a NT nº 3/2016, versão 1.81, que retifica 
tabela de NCM com vigência a partir de 1º.01.2021  

Foi publicada no Portal da Nota Fiscal Eletrônica, a versão 1.81 da Nota Técnica 

(NT) nº 3/2016, que retifica tabela da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e 

Tabelas de Unidades de Medidas Tributáveis no Comércio Exterior, com vigência a 
partir de 1º.01.2021. 

Das alterações divulgadas anteriormente na versão 1.80, três alterações serão 

postergadas. 

Implantação das alterações: 

Implantação de Teste: 20.11.2020 

Implantação de Produção: 1º.01.2021 

Estará disponível no referido Portal <www.nfe.fazenda.gov.br>, a nova tabela de 

NCM na aba “Documentos”, opção “Diversos”.  

(Nota Técnica nº 3/2016, versão 1.81, 
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=Jr7pB

KzaS4c=Acesso em: 16.11.2020) 

 

 
 

 
 

 

 
 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B131%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B131%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B132%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B132%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B82%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B82%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B133%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B133%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bad%2Bconfaz%2B21%2B2020#fe%2Bad%2Bconfaz%2B21%2B2020
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=Jr7pBKzaS4c
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=Jr7pBKzaS4c
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ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/RJ - Regulamentada as regras para disponibilização aos 
municípios, das informações utilizadas para o cálculo do Índice de 

Participação dos Municípios (IPM) 

Através do ato em fundamento, o Fisco estadual regulamentou as regras para 

disponibilização aos municípios, das informações util izadas para a apuração do 
valor adicionado, para fins do cálculo do Índice de Participação dos Municípios 

(IPM), no produto da arrecadação do ICMS. 

Neste sentido, observadas as demais regras, a Sefaz disponibil izará, por meio do 
Portal de Relacionamento com os Municípios, no site da Sefaz, na internet, os 

seguintes arquivos, referentes ao ano-base de 2019 em diante: 

 
a) relação de contribuintes obrigados e dos omissos à apresentação de Declaração 

Anual para o Índice de Participação dos Municípios (DECLAN-IPM) e Declaração de 
Informações Socioeconômicas e Fiscais / Programa Gerador do Documento de 

Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório (DEFIS/PGDAS-D); 

 
b) relatório com as informações de todas as DECLAN-IPM recebidas; 

 
c) relatório com as informações de interesse do IPM, prestadas nas DEFIS/PGDAS -

D; 

 
d) relatório com as informações prestadas nas Guias de Informação e Apuração do 

ICMS (GIA-ICMS); 
Nota: Apesar de revogada, o Fisco mencionou a GIA-ICMS na redação do 
ato publicado. 
 

e) relatório com as informações de interesse do IPM prestadas na Escrituração 

Fiscal Digital (EFD). 
Para obter acesso ao Portal, o município deverá solicitar credenciamento junto à 

Sefaz, mediante ofício dirigido ao Subsecretário de Estado da Receita, contendo 
as informações como, CNPJ do município, nome completo, CPF, número do 

documento de identidade e e-mail corporativo do Secretário Municipal de 

Fazenda, o qual, um vez credenciado, o município poderá acessar o Portal apenas 
por meio de seu eCNPJ. 

Ressalta-se que, referente aos exercícios anteriores ao ano-base 2019 (limitadas 
a 5 exercícios), as informações de que tratam o ato em comento, deverão ser 

necessariamente requeridas por ofício do Prefeito ou de outra autoridade 
municipal por ele credenciada.  

O ato ora publicado entra em vigor na data de sua publicação em 19.11.2020.  

(Resolução Sefaz nº 182/2020  - DOE RJ de 19.11.2020 ) 
 

 
 

ICMS/RJ - Fisco dispõe sobre a aplicabilidade da isenção do imposto nas 
saídas de sanduíche Big Mac relativamente ao evento McDia Feliz  

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bres%2Bsefaz%2B182%2B2020#es-rj%2Bres%2Bsefaz%2B182%2B2020
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O Fisco estadual publicou o ato em comento para alterar o parágrafo único do art, 

1º da Resolução Sefaz nº 321/2010 que autoriza a concessão de isenção do 
ICMS devido na comercialização do sanduíche "Big Mac", exclusivamente aos 

integrantes da rede McDonald's (lojas próprias e franqueadas) participantes do 
evento "McDia Feliz" que ocorre uma vez por ano e que destinarem integralmente 

a renda com a venda dos referidos sanduíches, após dedução de outros tributos, 
à Associação de Apoio a Criança com Neoplasia do Rio de Janeiro, CNPJ nº 

68.782.036/0001-08, e à Fundação do Câncer do Rio de Janeiro.  
 

(Resolução SEFAZ nº 181/2020 - DOE RJ de 19.11.2020) 
 

 

ICMS/RJ - Regime diferenciado de tributação para o setor atacadista 
entra em vigor com efeitos retroativos desde 1º.11.2020  

Através do ato em fundamento, foi dada publicidade à realização do registro e 

depósito na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária 
(Confaz), no mês de outubro de 2020, da documentação comprobatória relativa à 

Lei nº 9.025/2020 , que instituiu o Regime diferenciado de tributação para o 
setor atacadista. 

Sendo assim, cumprida a referida regra, os efeitos de aplicação da Lei 

nº 9.025/2020  , terá início retroativo a contar de 1º.11.2020. 

A portaria ora publicada entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos 
retroativos desde 1º.11.2020.  

(Portaria SUT nº 352/2020 - DOE RJ de 17.11.2020) 

 
 

 
 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bres%2Bsefaz%2B321%2B2010#es-rj%2Bres%2Bsefaz%2B321%2B2010
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bres%2Bsefaz%2B181%2B2020#es-rj%2Bres%2Bsefaz%2B181%2B2020
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%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%2B352%2B2020#es-rj%2Bport%2Bsut%2B352%2B2020

