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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Sped - ECD - Modificações de Regra e da Chave do Registro I051 - Plano 
de Contas Referencial 

Regra e chave do registro I051 da ECD 

Até o leiaute 8 da ECD, a chave do registro do registro I051 foi o centro de custos 
e a conta referencial [COD_CCUS] + [COD_CTA_REF]. A partir do leiaute 9, válido 

desde o ano-calendário 2020, a chave do registro I051 será somente o centro de 
custos [COD_CCUS]. 

Concomitantemente, a partir do leiaute 9, a 

"REGRA_NATUREZA_CONTA_DIFERENTE" será um erro, impedindo assim a 

entrega da escrituração caso ocorra.  

Isso implica que só será possível mapear contas referenciais para contas 
contábeis da mesma natureza (at ivo, passivo ou patrimônio líquido, 

notadamente). Portanto, pode haver reflexos em caso de alterações do plano de 
contas que modifiquem a natureza de contas contábeis, mas mantenham o código.  

Em relação à modificação da chave do I051, usualmente, um centro  de custo é 

mapeado para apenas uma conta referencial (isto é, existe apenas um registro 

I051 com o mesmo centro de custo, l igando a conta contábil do registro pai I050 
à conta referencial constante no registro filho I051 para aquele centro de custo). 

No entanto, até o leiaute 8, a ECD permitia que um mesmo centro de custo fosse 
mapeado para mais de uma conta referencial, ou seja, podia haver mais de um 

registo I051 com o mesmo centro de custo vinculando diferentes contas 

referenciais. 

A modificação da chave do registro I051 a partir do leiaute 9 implica que uma 
conta contábil (I050)/centro de custo (I051) só poderá ser mapeada para uma 

conta referencial. Ou seja, cada centro de custo de um conta contábil deverá 
corresponder a apenas uma conta referencial.  

Com isso, em todos os casos, o Balanço Patrimonial e a Demonstração do 
Resultado Contábil poderão ser calculados em forma definitiva (a partir da ECD, 

independentemente de informação fornecida na ECF), a integração entre a ECD e 
a ECF será facilitada e haverá diminuição da complexidade da ECF, viabilizando as 

metas de simplificação da escrituração. Em contrapartida, algumas pessoas 
jurídicas serão afetadas pela mudança, devendo ajustar seus centros de custo, ou 

gerar novos centros de custos, de modo que cada um deles corresponda a apenas 

uma conta referencial para fins de geração da ECD relativa ao ano -calendário 
2020 a ser entregue até maio do ano subsequente, e das escriturações 

posteriores. 

Exemplo: 

|I050|01012020|01|A|1113|111|CaixaZ 

|I051|123|101010102 (Caixa Filial)  
|I051|456|101010102 

|I051|789|101010102 
|I050|01012020|01|A|1112|111|CaixaX 

|I051|123|101010102 (Caixa Filial)  
|I051|456|101010102 

|I051|789|101010102 
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Pode ser observado que os mesmos centros de custos 123, 456 e 789 mapeiam 

para o mesmo referencial, porque as contas contábeis com a qual se relacionam 
são diferentes. 

Por outro lado, o exemplo abaixo não é possível de ser realizado no leiaute 9:  

 

|I050|01012020|01|A|1118|111|Banco 
|I051|123|101010201 (Banco no País)  

|I051|123|101010202 (Banco no Exterior) 
Nesse caso o conjunto Conta contábil/Centro de Custo mapeia para mais de um 

referencial, o que não é possível a partir do leiaute 9.  

O Manual da ECD referente ao leiaute 9 foi atualizado com a inclusão do exemplo 

acima no item 1.34. 

Fonte: RFB 
 

Tributos e Contribuições Federais - Receita Federal traz esclarecimentos 

sobre a legislação tributária federal  

A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) divulgou as seguintes normas com 

esclarecimentos sobre a aplicação da legislação tributária federal:  

a) Cofins/PIS-Pasep - Estabelecimento hoteleiro tributado com base no 

Lucro Real - Receitas de taxa de ISS e de tarifa de day use - Regime de 

apuração (Solução de Consulta Cosit nº 136/2020 ): sujeitam-se ao regime 

de apuração não cumulativa da contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins as 
receitas auferidas por estabelecimento hoteleiro, tributado com base no lucro 

real, decorrentes do valor cobrado de hóspede como ressarcimento do Imposto 
Sobre Serviços (ISS) destacado em nota fiscal, constituindo prática comercial de 

adiantamento da importância que será recolhida pela pessoa jurídica aos cofres 

municipais a título desse tributo, bem como da tarifa de day use, sistema este 
que consiste na uti lização de serviços e infraestrutura do hotel;  

 
b) IRPF - Previdência Privada - PGBL - Portador de neoplasia maligna - 

Benefício - Isenção - Resgate (Solução de Consulta Cosit 

nº 138/2020 ): em razão do disposto nos arts.  19 , inciso V, e 19-A, inciso III, 

da Lei nº 10.522/2002 , e no Parecer SEI nº 110/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, 
aprovado pelo Despacho nº 348/2020/PGFN-ME, a isenção do imposto sobre a 

renda, prevista no art. 6º , inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988  , e no art. 35, § 
4º, inciso III, do Regulamento do Imposto sobre a Renda de 2018, instituída em 
benefício do portador de moléstia grave estende-se ao resgate das contribuições 

vertidas a plano de previdência complementar;  

 
c) IRRF/CSL/Cofins/PIS-Pasep - Serviços profissionais - Assessoria - 

Assistência Técnica - Retenção na Fonte (Solução de Consulta Cosit 

nº 163/2020 ): sujeitam-se à incidência do IRRF, da CSL, da Cofins e do PIS -

Pasep as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas 
jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente de 

natureza profissional. Os serviços de monitoração e gerenciamento da 
rede/circuito de dados, se caracterizam como serviços de natureza profissional, 

pertencentes ao grupamento 'assessoria e consultoria técnica', a que se refere o 

art. 714, § 1º, inciso VI do vigente Regulamento do Imposto de Renda; 
d) IRPJ - Lucro real - Pagamento do imposto por estimativa ou com base 

em balanço/balancete de suspensão ou redução - Dedução de incentivos 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B136%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B136%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B138%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B138%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10522%2B2002@art19#fe%2Blei%2B10522%2B2002@art19
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10522%2B2002#fe%2Blei%2B10522%2B2002
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B7713%2B1988@art6#fe%2Blei%2B7713%2B1988@art6
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B7713%2B1988#fe%2Blei%2B7713%2B1988
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B163%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B163%2B2020
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fiscais (Solução de Consulta Cosit nº 164/2020 ): o valor do Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) devido por estimativa em meses anteriores a ser  

deduzido do IRPJ devido no período em curso, nos termos do inciso I do § 5º do 

art. 47 da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017  , deve ser entendido como 
sendo aquele resultante da aplicação da alíquota do imposto sobre o lucro real, 
no caso de balanço ou balancete de suspensão ou redução do imposto, ou sobre o 

lucro estimado, no caso de apuração do imposto com base na receita brut a e 

acréscimos, acrescido do adicional e diminuído, quando for o caso, dos incentivos 
fiscais de dedução (como, por exemplo, o Programa de Alimentação do 

Trabalhador - PAT) e de isenção ou redução. Na dedução dos incentivos fiscais 
(como o PAT), no caso de balanço ou balancete de suspensão ou redução do 

imposto, o valor a ser considerado é o correspondente a todo o período em curso 

(e não apenas o correspondente ao mês em questão, como no caso do cálculo do 
imposto apurado com base na receita bruta e acrésc imos). Caso fosse considerado 

como IRPJ devido dos meses anteriores o valor resultante da aplicação das 
alíquotas do IRPJ sem o desconto dos incentivos fiscais, estar -se-ia deduzindo os 

incentivos dos meses anteriores em duplicidade;  
 

e) Dimob - Intermediação de aquisição, alienação ou aluguel ou 

sublocação de imóvel - Obrigatoriedade de apresentação (Solução de 

Consulta Cosit nº 166/2020  ): a pessoa jurídica e equiparada que intermediar 
aquisição, alienação ou aluguel de imóvel ou que realizar sublocação de imóvel (e 

não o comodato), aqui entendido como unidade imobil iária, está obrigada à 

apresentação da Declaração de Informações s/ Atividades Imobil iárias (Dimob);  
 

f) IRPJ/CSL - Lucro real - Armazenamento de documentos comprobatórios 
de despesas em meio digital e distribuição dos originais - Admissibilidade 

(Solução de Consulta Cosit nº 171/2020  ): o Ato Declaratório Interpretativo 

RFB nº 4/2019 , faculta que a pessoa jurídica guarde os documentos 

comprobatórios de suas despesas em meio digital, e autoriza a destruição dos 
originais digitalizados, desde que atendidos os requisitos nesse ato estabelecidos, 

dentre os quais estão o art. 1º da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 , o art. 

2º-A da Lei nº 12.682/2012 , e os arts. 4º , 5º , 9º , 10 e 11 do Decreto 

nº 10.278/2020 ; 

 
g) Simples Nacional - Venda no atacado de bebidas alcoólicas produzidas 

ou vendidas por micro e pequenas cervejarias - Opção pelo regime - 

Admissibilidade (Solução de Consulta Cosit nº 172/2020 ): é vedado o 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional por 
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que exerça atividade de 

produção ou venda no atacado de bebidas alcoólicas. Excetuam-se dessa vedação 
as ME ou EPP que exerçam as atividades de micro e pequenas cervejarias, micro e 

pequenas vinícolas, produtores de licores ou micro e pequenas destilarias e, em 

função dessas atividades, produzam e vendam, no atacado, bebidas alcoólicas, 
desde que elas estejam registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento e obedeçam à regulamentação da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) 

quanto à produção e à comerciali zação de bebidas alcoólicas.  
(Soluções de Consulta Cosit nºs 136, 138, 163, 164, 166, 171 e 172/2020 - DOU 1 

de 05.01.2021) 

Fonte: Editorial IOB 

 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B164%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B164%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1700%2B2017@art47#fe%2Bin%2Brfb%2B1700%2B2017@art47
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1700%2B2017#fe%2Bin%2Brfb%2B1700%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B166%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B166%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B171%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B171%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Badi%2Brfb%2B4%2B2019#fe%2Badi%2Brfb%2B4%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B2200-2%2B2001@art1#fe%2Bmp%2B2200-2%2B2001@art1
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B2200-2%2B2001#fe%2Bmp%2B2200-2%2B2001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B12682%2B2012#fe%2Blei%2B12682%2B2012
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B10278%2B2020@art4#fe%2Bd%2B10278%2B2020@art4
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B10278%2B2020@art5#fe%2Bd%2B10278%2B2020@art5
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B10278%2B2020@art9#fe%2Bd%2B10278%2B2020@art9
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B10278%2B2020@art10#fe%2Bd%2B10278%2B2020@art10
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B10278%2B2020@art11#fe%2Bd%2B10278%2B2020@art11
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B10278%2B2020#fe%2Bd%2B10278%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B172%2B2020#fe%2Bsc%2Bcosit%2B172%2B2020
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ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/RJ - ICMS/RJ - Internalizado o Convênio ICMS nº 52/2020 que 
concede isenção para o medicamento destinado ao tratamento da Atrofia 

Muscular Espinal (AME) 

Através do ato em comento, o Fisco estadual internalizou o Convênio ICMS 

nº 52/2020 que concede isenção do ICMS incidente nas operações com o 
medicamento Zolgensma (princípio ativo Onasemnogene Abeparvovec -xioi), 

classificado no código 3002.90.92 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), 
destinado ao tratamento da Atrofia Muscular Espinal (AME).  

Neste sentido, foi determinado que a aplicação do benefí cio fica condicionada a 
que o medicamento tenha autorização para importação concedida pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), devendo o valor correspondente à 
isenção do impossto ser deduzido do preço do respectivo produto, o qual, o 

contribuinte deverá demonstrar a dedução, expressamente, no documento fiscal.  

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

(Lei nº 9.166/2020 - DOE RJ - Ed. Extra de 30.12.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 

 

ICMS/RJ - Divulgada a base de cálculo do imposto nas operações 

interestaduais com café cru no período de 03 a 10.01.2021  

Foi divulgada a base de cálculo do ICMS a ser util izada, no período de 03 a 
10.01.2021, nas operações interestaduais com café cru. Segundo o ato ora 

publicado, o valor por saca de 60 kg é de US$ 134,5000 para o café arábica e de 

US$ 80,5000 para o café conillon. 

(Portaria SUT nº 364/2021 - DOE RJ - Ed. Extra de 05.01.2021) 
 

Fonte: Editorial IOB 
 

ICMS/RJ - Regulamentada a Lei nº 9.025/2020 , que instituiu regime 
diferenciado de tributação para o setor atacadista.  

O Estado do Rio de Janeiro regulamentou a Lei nº  9.025/2020 , que instituiu 

regime diferenciado de tributação para o setor atacadista. Sendo assim, dentre as 
demais regras, destacamos: 

a) poderão requerer o enquadramento no regime diferenciado de tributação, os 
seguintes estabelecimentos com domicíl io fiscal no Estado do Rio de Janeiro:  

a.1) o atacadista localizado em solo fluminense; 

a.2) a central de distribuição vinculada a indústria localizada em solo fluminense;  

a.3) a central de distribuição vinculada a indústria localizada em outro Estado ou 
no Distrito Federal; e 

a.4) a empresa de comércio de exterior  atacadista que realize importação por 

conta própria, por conta e ordem ou por encomenda.  

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B52%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B52%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Blei%2B9166%2B2020#es-rj%2Blei%2B9166%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bport%2Bsut%2B364%2B2021#es-rj%2Bport%2Bsut%2B364%2B2021
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
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b) o enquadramento no regime diferenciado de tributação deverá ser efetuado 

conforme os procedimentos estabelecidos no Decreto nº 47.201/2020, na Lei 

nº 9.025/2020  e na norma em fundamento, que regulamenta entre outras 

questões: 
b.1) o requerimento de enquadramento no regime diferenciado de tributação;  

b.2) o diferimento previsto no inciso II do art.  2º da Lei nº 9.025/2020  , 

aplicável ao estabelecimento que promover a entrada e o desembaraço aduane iro 
da mercadoria importada nos portos ou aeroportos localizados em território 

fluminense; 
b.3) o cálculo do imposto devido por substituição tributária a ser recolhido pelo 

estabelecimento comercial atacadista enquadrado no regime diferenciado, nos 

termos do art. 6º da Lei nº 9.025/2020 ; 

b.4) a emissão de documentos fiscais e relatórios pelas centrais de distribuição 
vinculadas a indústrias localizadas em outros Estados e as empresas de comércio 

exterior, previstas nos arts.  11 e 12 da Lei nº 9.025/2020 , respetivamente; e 
b.5) os procedimentos de segregação das operações ao estabelecimento que 

realizar operações com as mercadorias referidas no art.  10 da Lei 

nº 9.025/2020  . 
 

c) o estabelecimento atacadista enquadrado no Regime de Tributação 

Diferenciada, instituído pelo Decreto nº 44.498/2013 , poderá requerer o 

enquadramento automático no regime diferenciado de tributação, mediante 
comunicação à repartição fiscal a que estiver vinculado, no prazo de 90 dias a 

contar da publicação da norma noticiada;  

 
d) a partir de 1º.11.2020, ficam vedados novos enquadramentos no programa 

instituído pela Lei nº 4.173/2003 (Riolog) e no regime previsto no Decreto 

nº 44.498/2013 , ressalvadas as hipóteses previstas expressamente na 
legislação. 

Por fim, foi revogado o Decreto nº 36.453/2004  , que tratava sobre a redução 
da base de cálculo do ICMS nas operações internas realizadas por empresa 

enquadrada no Programa de Fomento ao Comércio Atacadista e Centrais de 
Distribuição do Estado do Rio de Janeiro - RIOLOG. 

A norma em fundamento entra em vigor no 1º dia do mês subsequente ao da sua 
publicação, produzindo efeitos até 31.12.2022.  

(Decreto nº 47.437/2020 - DOE RJ - Ed. Extra de 30.12.2020) 
 
Fonte: Editorial IOB 

 

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@art2#es-rj%2Blei%2B9025%2B2020@art2
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@art6#es-rj%2Blei%2B9025%2B2020@art6
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@art11#es-rj%2Blei%2B9025%2B2020@art11
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Blei%2B9025%2B2020@art12#es-rj%2Blei%2B9025%2B2020@art12
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@art10#es-rj%2Blei%2B9025%2B2020@art10
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