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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Sped - Receita Federal divulga novas regras sobre a ECD 

A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) divulgou a Instrução 

Normativa RFB nº 2.003/2021 , que, trouxe novas regras a serem observadas 

a partir de 1º.02.2021 , em relação à entrega da Escrituração Contábil Digital 
(ECD). 

Destacamos, a seguir, as principais novidades trazidas pela norma em referência:  

a) a entidade Itaipu Binacional, tendo em vista o disposto no art. XII do Decreto 

nº 72.707/1973 (a partir de 2021, passa a estar dispensada da apresentação 
da ECD); 

 

b) devem apresentar a ECD em livro próprio:  
b.1) as Sociedades em Conta de Participação (SCP), quando enquadradas na 

condição de obrigatoriedade de apresentação da ECD;  
b.2) as pessoas jurídicas domicil iadas no País que mantiverem no ext erior 

recursos em moeda estrangeira relativos ao recebimento de exportação, de que 

trata o art. 8º da Lei nº 11.371/2006  ; e 

b.3) as Empresas Simples de Crédito (ESC) de que trata a Lei Complementar 

nº 167/2019 . 

 

c) os consórcios de empresas instituídos na forma dos arts.  278 e 279 da Lei 

nº 6.404/1976  , quando possuírem inscr ição própria no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica (CNPJ), podem entregar a ECD de forma facultativa.  
A norma revoga, com efeitos a partir de 1º.02.2021, a Instrução Normativa RFB 

nº 1.774/2017  , que disciplinava o assunto.  
Por fim, lembra-se que a ECD transmitida ao Sistema Público de Escrituração 

Digital (Sped) até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao ano -
calendário a que se refere a escrituração.  

(Instrução Normativa RFB nº 2.003/2021 - DOU 1 de 20.01.2021) 

 

Sped - Receita Federal divulga novas regras sobre a ECF  

A Instrução Normativa RFB nº 2.004/2021 , cujas regras entrarão em 

vigor 1º.02.2021, trouxe novas disposições acerca da Escrituração Contábil 
Fiscal (ECF), 

De acordo com as disposições ora introduzidas, destacamos que foram mantidas 
algumas regras, tais como: 

a) Obrigatoriedade: a ECF deve ser apresentada por todas as pessoas jurídica s, 
inclusive as equiparadas, de forma centralizada pela matriz;  

b) Dispensa: a obrigatoriedade de apresentação da ECF não se aplica:  
b.1) às pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional;  

b.2) aos órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas; e 
b.3) às pessoas jurídicas inativas;  

c) Prazo de entrega: a ECF deve ser transmitida anualmente ao Sistema Público 

de Escrituração Digital (Sped) até às 23h59min59s, horário de Brasília, do último 
dia útil do mês de julho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira. Nos 

casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação, a ECF deverá 
ser entregue pelas pessoas jurídicas extintas, cindidas, fusionadas, incorporadas e 

incorporadoras, observados os seguintes prazos:  

c.1) se o evento ocorrer no período compreendido entre janeiro a abril, a ECF 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B2003%2B2021#fe%2Bin%2Brfb%2B2003%2B2021
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https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B11371%2B2006@art8#fe%2Blei%2B11371%2B2006@art8
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deve ser entregue até o último dia úti l do mês de julho do mesmo ano; e  

c.2) se o evento ocorrer no período compreendido entre maio a dezembro, a ECF 
deve ser entregue até o último dia úti l do 3º mês subsequente ao do evento.  

A retificação se dará mediante apresentação de nova ECF, independentemente de 
autorização da autoridade administrativa e terá a mesma natureza da ECF 

retificada, substituindo-a integralmente para todos os fins e direitos, e passará a 

ser a escrituração ativa na base de dados do Sped. Não será admitida retificação 
de ECF que tenha por objetivo mudança do regime de tributação, salvo para fins 

de adoção do lucro arbitrado, nos casos determinados pela legislação.  

No entanto, merecem destaque as seguintes alterações quanto à retificação da 
ECF: 

a) caso a ECF retificadora altere os saldos das contas da parte B do e -Lalur ou do 

e-Lacs, a pessoa jurídica deverá retificar as ECF dos anos -calendário posteriores, 
quando necessário para a adequação dos saldos; 

 
b) a ECF retificadora não produzirá efeitos quanto aos elementos da escrituração, 

quando tiver por objeto: 

b.1) a redução dos valores apurados do IRPJ ou da CSL:  
b.1.1) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria -Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), nos 
casos em que importe alteração desses saldos;  

b.1.2) em procedimentos de auditoria interna, relativos às informações indevidas 

ou não comprovadas prestadas na Declaração de Débitos e Créditos Tributários 
Federais (DCTF), sobre pagamento, parcelamento, dedução, compensação, 

exclusão ou suspensão de exigibilidade, que já tenham sido enviados à PGFN para 
inscrição em DAU; 

b.1.3) que tenham sido objeto de exame em procedimento fiscal; ou 
b.1.4) que tenham sido objeto de pedido de parcelamento deferido; ou  

b.2) a alteração os valores apurados do IRPJ ou da CSL em relação aos quais a 

pessoa jurídica tenha sido intimada do início de procedimento fiscal desses 
tributos. Nessa hipótese, a pessoa jurídica poderá apresentar ECF retificadora 

para atender à intimação fiscal e, nos termos desta, para sanar erro de fato.  

No mais, foram revogadas a Instrução Normativa RFB nº  1.422/2013 , bem 

como as alterações posteriores, que dispunham sobre o assunto.  
 

(Instrução Normativa RFB nº 2.004/2021 - DOU 1 de 20.01.2021) 
 

Cofins/PIS-Pasep - Receita Federal esclarece sobre a possibilidade de 

créditos no tratamento de efluentes no caso de pessoa jurídica dedicada 

ao curtimento e a outras preparações de couro  

A Solução de Consulta Cosit nº 1/2021 esclareceu que no caso de pessoa 
jurídica dedicada ao curtimento e a outras preparações de couro, os gastos 

relativos a tratamento de efluentes, resíduos industriais e águas residuais, 
considerados indispensáveis à viabilização da atividade empresarial, em virtude de 

integrarem o processo de produção por imposição da legislação específica do 

setor, geram direito à apuração de créditos a serem descontados da contribuição 
para o PIS-Pasep e da Cofins no regime de apuração não cumulativa, desde que 

observados os requisitos e condições estabelecidos na normatização desse 
tributo. 

 

(Solução de Consulta Cosit nº 1/2021 - DOU 1 de 20.01.2021) 
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ICMS Nacional - Alterada a relação de empresas do setor aeronáutico 

beneficiárias de redução da base de cálculo  

Foi alterado o Anexo Unico do Ato Cotepe/ICMS nº 67/2019 , cujo ato divulga a 
relação de empresas nacionais que produzem, comercializam e importam materiais 

aeronáuticos beneficiárias de redução da base de cálculo do ICMS.  
Este ato entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União.  

(Ato COTEPE/ICMS nº 2/2021 - DOU de 20.01.2021) 
 

Simples Nacional - Disponibilizada nova versão do APP MEI com módulo 

de restituição 

Nova versão do APP MEI está disponível nas lojas Apple e Android desde o dia 

15/01/2021. 

Nessa versão, foi implantado o módulo que permite ao contribuinte solicitar 
restituição do valor correspondente ao INSS recolhido em DAS MEI de forma 

indevida ou em duplicidade. Também será possível consultar o histórico de 

restituições e a situação atual de cada pedido realizado pelo contribuinte.  

O módulo de restituição do APP MEI poderá ser uti lizado pelo MEI ou pelos 
contribuintes que se encontrem como não optantes do SIMEI, mas que já foram 

optantes em algum momento e que possuam valores passíveis de restituição. 

Não é possível solicitar a restituição de valores nas seguintes situações:  

ICMS e/ou ISS: A restituição desses tributos deve ser requerida ao município ou 

estado competente; 
Pagamento feito em período maior que 5 anos da data atual;  

Pagamentos de períodos de apuração dos últimos 2 meses, incluído o mês do 
pedido. Caso o pagamento se refira a um desses 2 últimos meses,  

o contribuinte deverá aguardar o prazo para solicitar. Por exemplo: em 
janeiro/2021 somente poderá solicitar a restituição do PA novembro/2020 e 

anteriores. 

Antes de solicitar a restituição, o contribuinte deverá certificar -se de que os 
valores pleiteados foram, de fato, recolhidos em duplicidade ou indevidamente.  

 

 

 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/SP - Prorrogado para até 30.06.2021 o IVA-ST utilizado na base de 
cálculo do ICMS-ST de materiais de construção e congêneres  

O fisco paulista, prorrogou de 31.03.2021 para até 30.06.2021, o IVA -ST util izado 

na base de cálculo para fins de retenção e pagamento do ICMS relativo às saídas 

subsequentes de materiais de construção e congêneres, previsto no 

Anexo Unico da Portaria CAT nº 32/2019 . 
a que se refere o artigo 313-Z do Regulamento do ICMS. 

(Portaria CAT nº 4/2021 - DOE SP de 20.01.2021) 
 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B67%2B2019#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B67%2B2019
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https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B32%2B2019@anunico#es-sp%2Bport%2Bcat%2B32%2B2019@anunico
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https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B4%2B2021#es-sp%2Bport%2Bcat%2B4%2B2021
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ICMS/MG - Alteração na lista de empresas credenciadas como fabricantes 

de bens em escala industrial não relevante 

Foi alterada a Portaria Sutri nº 737/2018 que elenca os estabelecimentos 
credenciados como fabricantes de bens e mercadorias em escala industrial não 

relevante, para fins de inaplicabilidade do regime de substituição tributária, de 
forma a ficar acrescida do item 87 com efeitos a partir de hoje, 20.01.2021. 

 

(Portaria SUTRI nº 1.029/2021 - DOE MG de 20.01.2021) 
 

 

ICMS/RS - Fisco gaúcho divulga a lista de embarcações pesqueiras e o 
consumo anual de óleo diesel para 2021 

Foi divulgada a lista de embarcações pesqueiras de propriedade da pessoa 
indicada na Instrução Normativa em fundamento, bem como o respectivo total do 

consumo anual de óleo diesel de cada uma delas, para aplicação da isenção do 

ICMS na saída desse óleo, prevista no RICMS-RS/1997 , Livro I , art. 9º , 
LXXXVIII, no exercício de 2021.  
A relação dessas embarcações e do consumo anual de óleo diesel em 2020 está 

prevista no apêndice II da Instrução Normativa DRP nº  45/1998 , ora alterado. 
 

(Instrução Normativa RE nº 5/2021 - DOE RS de 19.01.2021) 
 

ICMS/RS - Divulgados novos preços de bebidas quentes para cálculo do 
imposto retido em operações realizadas a partir de fevereiro/2021  

Por meio do ato legal em fundamento, foi alterada a seção II do Apêndice XXXVI 

da Instrução Normativa DRP nº 45/1998 , onde consta a relação de bebidas 
quentes e seus respectivos preços finais utilizados pelo substituto tributário no 

cálculo do débito de sua responsabilidade, com efeitos a partir de 1º.02.2021.  

Esses preços são fixados de acordo com o RICMS-RS/1997 , Livro III , 

art. 228 , I, e com a Instrução Normativa DRP nº 45/1998 , Título I, Capítulo 
IX, seção 21.0. 

 

(Instrução Normativa RE nº 4/2021 - DOE RS de 19.01.2021) 
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