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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Administração Tributária - Receita Federal define as regras para a 
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira  

A Portaria Conjunta Cofis/Coana/Cotec nº 2/2020 disciplinou o trâmite da 

Requisição de Informações sobre a Movimentação Financeira (RMF), instituída 

pelo Decreto nº 3.724/2001 , alterado pelo Decreto nº 8.303/2014.  e 

respectivas informações apresentadas pelas instituições financeiras e equiparadas 
em processo dossiê do sistema e-Processo, estabelece leiaute de arquivos digitais 

contendo extratos de movimentação financeira, dispondo, entre outras 
providências, que: 

 

a) a RMF poderá indicar, no âmbito das informações previstas no inciso V do art. 

6º da Portaria RFB nº 2.047/2014 , o número do processo dossiê digital 
sigiloso do sistema e-Processo onde as informações requisitadas poderão ser 

apresentadas mediante a solicitação de juntada assinada d igitalmente, via Centro 

Virtual de Atendimento (e-CAC), de arquivo não-paginável contendo os 
documentos criptografados com uso do algoritmo AES-256 e compactados em 

formato “zip” compatível com o aplicativo 7 -zip; 
b) caso os documentos apresentados na forma da letra “a” não tenham sido 

util izados em processo administrativo fiscal até o final do procedimento fiscal, o 

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) responsável deve proceder à 
sua destruição por processo lógico que impossibilite sua recuperação, o que 

deverá ser atestado em termo próprio ; 
c) salvo determinação em contrário da autoridade requisitante, os extratos de 

movimentação financeira de conta-corrente, poupança, investimentos e aplicações 
financeiras requisitados em meio magnético ou digital, devem ser apresentados 

em mídia digital ou na forma do art. 2º no formato da Carta Circular do Bacen nº 

3.454/2010, arquivos “AGENCIAS”, “CONTAS”, “TITULARES”, “EXTRATO” e, se 
expressamente exigido, “ORIGEM_DESTINO” . 

 
A norma em referência entra em vigor hoje, dia 10.12.2020, afastada, entretanto, 

a aplicação do art.  4º do Decreto nº 10.139/2019 , o qual dispõe que os atos 
normativos devem estabelecer data certa para a sua entrada em vigor e para a 

sua produção de efeitos, em virtude da necessidade de regulamentação urgente 
da Portaria RFB nº 2.047/2014, devido às alterações feitas pela Portaria RFB 

nº 4.747/2020  . 
 

(Portaria Conjunta Cofis/Coana/Cotec nº  2/2020 - DOU 1 de 10.12.2020) 
 

EFD-Reinf - Nova versão do Manual de Orientação da EFD-Reinf - Versão 
1.5 

Publicada nova versão 1.5 do Manual de Orientação da EFD-Reinf. 

Essa versão tem como destaque, a inclusão do evento R -2055, que trata das 

informações de aquisição de produção rural, que estão sendo transferidas do 

eSocial para a EFD-Reinf. 

Para baixar a nova versão, CLIQUE AQUI:  

(http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/5692) 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bcofis,coana,cotec%2B2%2B2020#fe%2Bport%2Bcofis,coana,cotec%2B2%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B3724%2B2001#fe%2Bd%2B3724%2B2001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B8303%2B2014#fe%2Bd%2B8303%2B2014
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Brfb%2B2047%2B2014#fe%2Bport%2Brfb%2B2047%2B2014
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B10139%2B2019@art4#fe%2Bd%2B10139%2B2019@art4
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B10139%2B2019#fe%2Bd%2B10139%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Brfb%2B4747%2B2020#fe%2Bport%2Brfb%2B4747%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bcofis,coana,cotec%2B2%2B2020#fe%2Bport%2Bcofis,coana,cotec%2B2%2B2020
http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/5692


 
 
 

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

ICMS Nacional - Alterada a relação de empresas integrantes do programa 

de desenvolvimento de submarinos 

Foi alterado o Anexo Unico do Ato Cotepe/ICMS nº 46/2015 , o qual divulga a 
relação das empresas credenciadas que produzem, comercializam e importam 

matéria-prima, material secundário, embalagem, partes, peças, máquinas e 
equipamentos, a serem empregados na execução do Programa de 

Desenvolvimento de Submarinos (Prosub), mediante a inclusão de empresa no 

campo referente ao Estado de São Paulo.  
 

(Ato Cotepe/ICMS nº 74/2020 - DOU 1 de 10.12.2020) 
 

 
 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/MG - Promovida alteração no PMPF utilizado no cálculo da 
substituição tributária nas operações com rações secas do tipo pet  

Foi publicada a Portaria Sutri nº 1.013/2020 para promover alteração na 

Portaria Sutri nº 986/2020 que divulga preços médios ponderados a 

consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária 
nas operações com rações secas tipo pet para cães e gatos.  

As alterações começam a valer a contar de 1º.12.2020.  

(Portaria Sutri nº 1.013/2020  - DOE MG de 05.12.2020) 
 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B46%2B2015@anunico#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B46%2B2015@anunico
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B46%2B2015#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B46%2B2015
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B74%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B74%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bport%2Bsutri%2B1013%2B2020#es-mg%2Bport%2Bsutri%2B1013%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bport%2Bsutri%2B986%2B2020#es-mg%2Bport%2Bsutri%2B986%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bport%2Bsutri%2B1013%2B2020#es-mg%2Bport%2Bsutri%2B1013%2B2020

