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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

ICMS Nacional - Publicada a versão 1.10 da NT nº 6/2020 que cria e 
atualiza regras de validação da nota fiscal eletrônica  

Foi publicada no portal da Nota Fiscal Eletrônica (NF -e) a versão 1.10 da Nota 

Técnica (NT) nº 6/2020, que cria e atualiza regras de validação da Nota Fiscal 

Eletrônica (Intermediador da Operação - Marketplace e outros).  

Essa NT inclui as regras YB01-10, YB01-20 e YB02-10, para a Nota Fiscal de 
Consumidor Eletrônica (NFC-e), modelo 65, e altera as regras B25c-10, YA02-50 e 

I08-90. 

Os prazos de implementação de teste e de produção constam do Histórico de 

Alterações/Cronograma da NT em referência.  

(Nota Técnica nº 6/2020, versão 1.10:  

Disponível em https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx  

Acesso em: 15.02.2021) 

Simples Nacional - Prorrogados os vencimentos do Simples Nacional e 

Simei, relativos ao PA Janeiro/2021 

Informamos que o sistema foi ajustado, em conformidade com o disposto pela 

Resolução CGSN nº 157 , de 29 de janeiro de 2021. 
Foi prorrogado o vencimento dos tributos apurados no Simples Nacional, incluído 

o Simei, relativos ao período de apuração (PA) Janeiro/2021. A data de 
vencimento, originalmente prevista para 22/02/2021, fica prorrogada para 

26/02/2021. 

 

 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/SP - Prorrogado o prazo para o cadastro dos documentos fiscais 
para fins de crédito no âmbito da nota fiscal paulista pelas entidades sem 

fins lucrativos 

Foram promovidas alterações no Decreto nº 63.363/2018 , o qual institui, no 
âmbito do Estado de São Paulo, prazo adicional de adequação para Entidades de 

Direito Privado sem Fins Lucrativos participantes e beneficiárias do Programa de 
Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo, para prorrogar, de 

31.12.2020 para até 31.12.2021, o prazo para que as entidades de direito privado 

sem fins lucrativos possam cadastrar, no site da Nota Fiscal Paulista, documentos 
fiscais sem indicação do CNPJ ou do CPF do consumidor, para fins de recebimento 

de créditos no âmbito do programa popularmente conhecido como "Nota Fiscal 
Paulista". 

 

(Decreto nº 65.508/2021 - DOE SP de 13.02.2021) 

 

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx
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ICMS/SP - Entidades beneficiadas no âmbito do Programa de Estímulo à 

Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo, poderão receber doações de 
documentos fiscais até 31.12.2021 

As entidades beneficiadas no âmbito do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal 
do Estado de São Paulo, teve o prazo para recebimento dos documentos fiscais 

doados por pessoas juridicas ou fisicas, das quais não tenha indicados seus CNPJ 
ou CPF no referido documento, prorrogado para até 31.12.2021. 

Importante ressaltar que tais documentos poderão ser cadastrados até o dia 20 

do segundo mês subsequente ao da aquisição da mercadoria.  

Resolução SFP nº 7/2021 - DOE SP de 16.02.2021) 
 

ICMS/SP - Divulgados os valores para base de cálculo da substituição 
tributária nas operações com ovos de páscoa de chocolate  

Fica divulgado valores para base de cálculo da substituição tributária nas 
operações com ovos de páscoa de chocolate.  

Para determinação da base de cálculo do ICMS na sujeição passiva por 

substituição tributária com retenção antecipada do imposto nas operações com 

ovos de páscoa de chocolate, inclusive de chocolate branco, indicados nos itens 5 

e 6 do Anexo XVI da Portaria CAT nº 68/2019 , no período de 16.02.2021 a 
30.09.2022 serão util izados os preços indicados no Anexo Único da norma ora 

publicada. 

A base de cálculo do imposto devido em razão da substituição tributária será o 
preço praticado pelo sujeito passivo, incluído os valores correspondentes a frete, 

carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, inclusive 
quanto aos "royalties" relativos à franquia, acrescido do valor adicionado 

calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor 
Adicionado Setorial - IVA-ST: 

a) quando não forem utilizados os valores mencionados no Anexo Único em 
virtude de decisão administrativa ou judicial que não determine a aplicação de 

outra base de cálculo para a substituição tributária das mercadorias de que trata 
esta portaria; 

b) quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior a 80% 

do preço sugerido constante no Anexo Único da norma ora publicada;  

c) quando não houver indicação de preço no Anexo Único da norma ora publicada.  

Importante ressaltar a revogação da Portaria CAT nº  10/2019 , que 
discuplinava esse assunto, com efeitos a partir de  16.02.2021. 

 

(Portaria CAT nº 6/2021 - DOE SP - Suplemento de 13.02.2021) 
 


