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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Simples Nacional - Receita Federal alerta sobre inconsistências nas 
declarações do Simples Nacional  

Serão enviadas mensagens eletrônicas para 26.015 contribuintes, por divergências 

em declarações. O objetivo é que as empresas corrijam as informações, evitando 

multas e outras penalidades.  
 

Publicado em 03/12/2020 11h24 Atualizado em 03/12/2020 11h29  
 

A Receita Federal do Brasil enviará notificações a empresas optantes pelo Simples 

Nacional em todo o país, alertando sobre inconsistências em valores declarados. 
As empresas notificadas informaram, em PGDAS-D (declaração mensal a que estão 

obrigadas as optantes pelo Simples Nacional) valores de receitas brutas que não 
condiziam com as notas fiscais que emitiram, já considerando descontos, 

devoluções próprias e de terceiros.  
As mensagens serão encaminhadas em formato digital para o Domicílio Tributário 

Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN) dos contribuintes, cujo uso é obrigatório 

para as empresas do Simples Nacional. A consulta ao DTE é feita no Portal do 
Simples Nacional.  

O objetivo das notificações é alertar o contribuinte sobre as inconsistências 

detectadas pela Receita Federal, dando a oportunidade que sejam feitas as 

correções necessárias. As empresas são orientadas a promoverem sua 
conformidade às normas fiscais, evitando a lavratura de auto de infração e 

consequente imposição de multas, que podem chegar a 225% do valor do tributo, 
além de representação ao Ministério Público Federal pelo crime de sonegação 

fiscal. 

Nas mensagens, constará o demonstrativo das divergências  (receitas não 

declaradas), além de um link para um documento online com instruções 
complementares para as correções (https://bit.ly/39kLJJF). O prazo para que o 

contribuinte providencie os acertos é de 90 dias, contados da ciência da 
notificação. 

Nesta etapa, 26.015 contribuintes serão alertados. O total de indícios de 
sonegação verificado nesta operação, para o período de janeiro de 2018 a 

dezembro de 2019, é de R$ 14,058 bilhões.  

 
Fonte: RFB 

 

Tributos e Contribuições Federais/Darf - Receita Federal e Banco do 

Brasil iniciam arrecadação com PIX 

A Receita Federal passou a inserir um QR Code nos novos modelos de Darf para 

que os contribuintes possam pagar os tributos federais utilizando o PIX.  
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O Banco do Brasil é o primeiro dos agentes arrecadadores a incorporar o PIX ao 

serviço de arrecadação prestado ao Governo Federal, serviço que está sob a 
gestão da Secretaria Especial da Receita  Federal do Brasil. Com essa evolução, o 

Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), principal documento de 

https://bit.ly/39kLJJF


 
 
 

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

arrecadação do Governo Federal, passará a ter um QR Code que permitirá o 

pagamento pelo PIX. 
Nesta primeira fase, poderão pagar o Darf pelo PIX apenas as empresas obrigadas 

a entregar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários 
e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb). Ainda neste mês de dezembro/2020, 

a Receita Federal pretende incorporar o QR Code do PIX ao Documento de 

Arrecadação do eSocial (DAE), uti lizado por todos os empregadores domésticos, 
envolvendo cerca de um milhão de pagamentos todos os meses. No início de 

janeiro de 2021, o QR Code do PIX será incorporado também ao Documento de 
Arrecadação do Simples Nacional (DAS), facilitando os 9 milhões de pagamentos 

feitos mensalmente por Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 

Microempreendedores Individuais.  

A expectativa da Receita Federal é permitir que ao longo do próximo ano, todos 
os documentos de arrecadação que estão sob sua gestão tenham o QR Code do 

PIX, o que corresponde a 320 milhões de pagamentos por ano.  
 

Fonte: RFB 

 

IRPJ/CSL - Receita Federal esclarece sobre o percentual de presunção 
para o serviço de concretagem 

A Solução de Consulta Cosit nº 99.017/2020 esclareceu que: 
 

a) o serviço de concretagem é considerado como serviço de construção civil para 
fins de aplicação da legislação relativa ao percentual de apuração do lucro 

presumido; 
b) somente em relação às receitas decorrentes da contratação por empreitada de 

construção civil na modalidade total, com fornecimento, pelo empreiteiro, de 

todos os materiais indispensáveis à consecução da atividade contratada, sendo 
tais materiais incorporados à obra, poderá ser util izado o percentual de 8% e 

12% sobre a receita bruta auferida na determinação da base de cálculo do IRPJ e 
da CSL, respectivamente, aplicável às pessoas jurídicas optantes pelo lucro e 

resultado presumidos. 

 

(Solução de Consulta Cosit nº 99.017/2020  - DOU 1 de 04.12.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 

 
 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

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

dezembro/2020 

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

30.12.2020, 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.  

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B99017%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B99017%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B99017%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B99017%2B2020
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(Comunicado Dicar nº 80/2020 - DOE SP de 02.12.2020) 
Fonte: Editorial IOB 

 

ICMS/SP - Divulgada a tabela prática de juros de mora para os débitos de 
multas infracionais do ICMS, relativa a dezembro/2020  

Foi divulgada a tabela prática para cálculo dos juros de mora, para os débitos de 

multas infracionais aplicáveis, no período de 01 a 30.12.2020, aos débitos de 
ICMS. 

(Comunicado DICAR nº 84/2020 - DOE SP de 02.12.2020) 

Fonte: Editorial IOB 
 

ICMS/SP - Divulgada a tabela prática para cálculo dos juros de mora 
aplicáveis até 30.12.2020 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 30.12.2020, 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 01 a 30.12.2020 aos débitos de ICMS e não se 
aplicam aos débitos de IPVA e de ITCMD.  

(Comunicado DICAR nº 83/2020 - DOE SP de 02.12.2020) 
Fonte: Editorial IOB 

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

os débitos de multas infracionais de taxas, relativa a dezembro/2020  

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

30.12.2020, aos débitos de multas infracionais de taxas.  

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

(Comunicado DICAR nº 82/2020 - DOE SP de 02.12.2020 
Fonte: Editorial IOB 

 

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

os débitos de taxas, relativa a dezembro/2020 

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

30.12.2020, aos débitos de taxas.  

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

(Comunicado Dicar nº 81/2020 - DOE SP de 02.12.2020) 
Fonte: Editorial IOB 

 
 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bcomun%2Bdicar%2B80%2B2020#es-sp%2Bcomun%2Bdicar%2B80%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bcomun%2Bdicar%2B84%2B2020#es-sp%2Bcomun%2Bdicar%2B84%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bcomun%2Bdicar%2B83%2B2020#es-sp%2Bcomun%2Bdicar%2B83%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bcomun%2Bdicar%2B82%2B2020#es-sp%2Bcomun%2Bdicar%2B82%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bcomun%2Bdicar%2B81%2B2020#es-sp%2Bcomun%2Bdicar%2B81%2B2020

