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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Sped - Aprovada a versão 1.1.5 do Manual de Preenchimento da e-
Financeira 

O Ato Declaratório Executivo Cofis nº 85/2020 aprovou a versão 1.1.5 do Manual 

de Preenchimento da e-Financeira, de que trata o inciso II do art.  15 da 

Instrução Normativa RFB nº 1.571/2015 , constante do anexo único cujo 

conteúdo estará disponível para download na página da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço 

http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/1767 . 
 

(Ato Declaratório Executivo COFIS nº 85/2020 - DOU 1 de 30.12.2020) 

 

Sped - Receita Federal aprova Manual de Orientação do Leiaute 7 da ECF  

A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) aprovou o Manual de 
Orientação do Leiaute 7 da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), cujo conteúdo está 

disponível para download em  http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1644 . 
 

(Ato Declaratório Executivo Cofis nº 86/2020 - DOU 1 de 30.12.2020) 
 

Importação/Exportação - Estabelecidos códigos de enquadramento de 

operações de exportação que geram direito ao Reintegra  

Por meio do ato em fundamento, foram estabelecidos os códigos de 
enquadramento de operações de exportação que geram direito ao Regime Especial 

de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras 

(Reintegra), ficando revogado o Ato Declaratório Executivo RFB nº 2/2017 . 

Os códigos de enquadramento de operação de exportação informados no Registro 
de Exportação do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) e na 

Declaração Única de Exportação (DU-E), que geram direito ao Reintegra são os 
constantes no Anexo Único ao Ato Declaratório Executivo RFB em referência.  

Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação no 

Diário Oficial da União.  

(Ato Declaratório Executivo RFB nº 4/2020 - DOU de 30.12.2020) 
 

Tributos e Contribuições Federais - Prazo para fazer acordo com a 
Receita Federal termina dia 29 de dezembro 

O acordo de transação pode dar até 50% de desconto nas negociações para 
pagamento de processos tributários de até 60 salários -mínimos que estejam em 

discussão administrativa. 

Publicado em 15/12/2020 09h59 Atualizado em 15/12/2020 15h39  

Oprazo para aderir ao acordo de transação para processos tributários em 

discussão administrativa (contencioso tributário), regulamentada pelo Edital de 
Transação por Adesão nº 1 de 2020, termina dia 29 de dezembro de 2020, às 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1571%2B2015@art15#fe%2Bin%2Brfb%2B1571%2B2015@art15
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1571%2B2015#fe%2Bin%2Brfb%2B1571%2B2015
http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/1767
http://http/sped.rfb.gov.br/pasta/show/1644
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bade%2Bcofis%2B86%2B2020#fe%2Bade%2Bcofis%2B86%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bade%2Brfb%2B2%2B2017#fe%2Bade%2Brfb%2B2%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bade%2Brfb%2B4%2B2020#fe%2Bade%2Brfb%2B4%2B2020
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23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove 

segundos), hora de Brasília.  

O contribuinte que aderir à transação tributária no contencioso administrativo de 
pequeno valor poderá obter redução de até 50% do valor da dívida, que poderá 

ser paga em até 60 meses.  

A adesão deve ser feita pelo site da Receita Federal, através do Portal e -CAC, na 

seção "Pagamentos e Parcelamentos".  

O Edital de Transação por Adesão nº 1, de 2020, é destinado a pessoas físicas, 
microempresas e empresas de pequeno porte que tenham débitos tributários sob 

sua responsabilidade, que estejam sendo discutidos em processos administrativos 
de até 60 salários-mínimos por lançamento fiscal, ou processo considerado 

individualmente. 

No dia 14 de dezembro de 2020 foi disponibilizada a funcionalidade para 

desistência da transação. Desta forma, o contribuinte pode desistir da modalidade 
anteriormente selecionada e, logo em seguida, efetuar nova opção inclui ndo 

novos processos na negociação.  

A nova opção deve abranger tanto os processos negociados anteriormente como 

os novos que se deseja incluir. Se após a desistência, os processos da negociação 
anterior não forem incluídos na nova adesão, passarão a ser objeto de cobrança 

pela Receita Federal. 

É importante ressaltar que na nova adesão, o sistema fará o cálculo do valor da 
parcela sem considerar os pagamentos já efetuados. O contribuinte poderá 

recolher a nova parcela integralmente, conforme DARF gerado pelo sistema, ou 

então, efetuar o cálculo e emitir DARF manual do novo valor apurado.  

No dia 18 de novembro de 2020 foi enviada mensagem eletrônica para a Caixa 
Postal do e-CAC de contribuintes que podem aderir à Transação. Acesse sua Caixa 

Postal e fique por dentro das informações.  

Oprazo para aderir ao acordo de transação para processos tributários em 

discussão administrativa (contencioso tributário), regulamentada pelo Edital de 
Transação por Adesão nº 1 de 2020, termina dia 29 de dezembro de 2020, às 

23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove 
segundos), hora de Brasília.  

O contribuinte que aderir à transação tributária no contencioso administrativo de 

pequeno valor poderá obter redução de até 50% do valor da dívida, que poderá 

ser paga em até 60 meses.  

A adesão deve ser feita pelo site da Receita Federal, através do Portal e -CAC, na 
seção "Pagamentos e Parcelamentos".  

O Edital de Transação por Adesão nº 1, de 2020, é destinado a pessoas físicas, 

microempresas e empresas de pequeno porte que tenham débitos tribu tários sob 
sua responsabilidade, que estejam sendo discutidos em processos administrativos 

de até 60 salários-mínimos por lançamento fiscal, ou processo considerado 

individualmente. 

No dia 14 de dezembro de 2020 foi disponibilizada a funcionalidade para 
desistência da transação. Desta forma, o contribuinte pode desistir da modalidade 

anteriormente selecionada e, logo em seguida, efetuar nova opção incluindo 
novos processos na negociação.  
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A nova opção deve abranger tanto os processos negociados anteriormente  como 

os novos que se deseja incluir. Se após a desistência, os processos da negociação 
anterior não forem incluídos na nova adesão, passarão a ser objeto de cobrança 

pela Receita Federal.  

É importante ressaltar que na nova adesão, o sistema fará o cálculo  do valor da 

parcela sem considerar os pagamentos já efetuados. O contribuinte poderá 
recolher a nova parcela integralmente, conforme DARF gerado pelo sistema, ou 

então, efetuar o cálculo e emitir DARF manual do novo valor apurado.  

No dia 18 de novembro de 2020 foi enviada mensagem eletrônica para a Caixa 
Postal do e-CAC de contribuintes que podem aderir à Transação. Acesse sua Caixa 

Postal e fique por dentro das informações.  

Tributos e Contribuições Federais - Revisão de Pronunciamentos Técnicos 

nº 16 não produz efeitos na apuração dos tributos federais  

O Ato Declaratório Executivo Cosit nº 42/2020 declarou que a Revisão de 

Pronunciamentos Técnicos nº 16, emitida pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis ( CPC ), cujas disposições foram recepcionadas pela Deliberação CVM 

nº 859/2020 , e pela Norma Brasileira de Contabilidade, Revisão NBC 07, de 
06.07.2020, a qual incluiu os itens 46A, 46B, 60A, C1A, C20A, e seu título, e C20B 

no Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2) - Arrendamentos, não contempla 
modificação ou adoção de novos métodos ou critérios contábeis, ou a modificação 
ou adoção contemplada não produz efeitos na apuração dos tributos federais.  

 

(Ato Declaratório Executivo Cosit nº 42/2020 - DOU 1 de 29.12.2020) 
 

 

 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/SP - Prorrogado para 1º.01.2021 a obrigatoriedade de utilização do 
selo fiscal de controle e procedência em vasilhames de água mineral, 

natural ou potável 

Foram promovidas alterações na Portaria CAT nº 85/2020 , que dispõe sobre o 
credenciamento, aquisição, uso e demais procedimentos relativos ao Selo Fiscal 

de Controle e Procedência, para fins de controle e fiscalização do envase de água 

mineral, natural ou potável de mesa e adicionada de sais para prorrogar de 
1º.12.2020 para 1º.01.2021 a obrigatoriedade de util ização, em todos os 

vasilhames retornáveis com volume superior a 4 l itros, do Selo Fiscal de Controle 
e Procedência. 

 

(Portaria CAT nº 105/2020 - DOE SP de 29.12.2020) 

 

ICMS/SP - Prorrogado para 30.06.2021 o prazo final da aplicação dos 

valores utilizados na base de cálculo de substituição tributária de água 
mineral e natural 

Foram promovidas alterações na Portaria CAT nº 89/2019 para prorrogar de 
31.12.2020 para 30.06.2021 o prazo final da aplicação dos valores uti lizados para 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13105%2B2015#fe%2Blei%2B13105%2B2015
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bdelib%2Bcvm%2B859%2B2020#fe%2Bdelib%2Bcvm%2B859%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13105%2B2015#fe%2Blei%2B13105%2B2015
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bade%2Bcosit%2B42%2B2020#fe%2Bade%2Bcosit%2B42%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B85%2B2020#es-sp%2Bport%2Bcat%2B85%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B105%2B2020#es-sp%2Bport%2Bcat%2B105%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B89%2B2019#es-sp%2Bport%2Bcat%2B89%2B2019
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base de cálculo da substituição tributária de água mineral e natural, conforme 

pesquisas elaboradas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).  
O ato legal em fundamento produz efeitos a partir de 1º.01.2021.  

(Portaria CAT nº 104/2020 - DOE SP de 29.12.2020) 

 

ICMS/SP - Prorrogado para 30.06.2021 o prazo final da aplicação dos 

valores utilizados na base de cálculo de substituição tributária de 
bebidas energéticas e hidroeletrolítica (isotônicas) 

Foram promovidas alterações na Portaria CAT nº 86/2019 para prorrogar de 

31.12.2020 para 30.06.2021 o prazo final da aplicação dos valores uti lizados para 
base de cálculo da substituição tributária de bebidas energéticas e 

hidroeletrolít icas (isotônicas), conforme pesquisas elaboradas pela Fundação 

Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).  
Além da mencionada prorrogação, foram alterados alguns valores e acrescentados 

novos produtos à tabela de preços, os quais produzirão efeitos a partir de 
1º.01.2021. 

(Portaria CAT nº 103/2020 - DOE SP de 29.12.2020) 

ICMS/SP - Prorrogado para 30.06.2021 o prazo final da aplicação dos 
valores utilizados na base de cálculo de substituição tributária de cerveja 

e chope 

Foram promovidas alterações na Portaria CAT nº 91/2019 para prorrogar de 
31.12.2020 para 30.06.2021 o prazo final da aplicação dos valores uti lizados para 

base de cálculo da substituição tributária de cerveja e chope, conforme pesquisas 
elaboradas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).  

Além da mencionada prorrogação, foram alterados alguns valores e acrescentados 

novos produtos à tabela de preços, os quais produzirão efeitos a partir de 
1º.01.2021. 

(Portaria CAT nº 102/2020 - DOE SP de 29.12.2020) 

ICMS/SP - Estabelecida base de cálculo do ICMS-ST referente à bebida 

alcoólica, exceto cerveja e chope, para o período entre  1º.01.2020 a 
30.06.2021 

Pela norma em fundamento o Fisco do Estado de São Paulo deu nova redação à 

Portaria CAT nº 85/2019  , que divulga o preço final ao consumidor e o Índice 

de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST para fins de determinação da base de 
cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com bebidas 

alcoólicas, exceto cerveja e chope e, estabeleceu o seu valor para o período entre 
1º.01.2020 e 30.06.2021. 

O ato em fundamento produz efeitos a partir de 1º.01.2021.  

(Portaria CAT nº 101/2020 - DOE SP de 29.12.2020) 
 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B104%2B2020#es-sp%2Bport%2Bcat%2B104%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B86%2B2019#es-sp%2Bport%2Bcat%2B86%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B103%2B2020#es-sp%2Bport%2Bcat%2B103%2B2020
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%2Bport%2Bcat%2B102%2B2020#es-sp%2Bport%2Bcat%2B102%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B85%2B2019#es-sp%2Bport%2Bcat%2B85%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B101%2B2020#es-sp%2Bport%2Bcat%2B101%2B2020

