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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

ICMS Nacional - Divulgado o PMPF para gasolina C, diesel, GLP, 
querosene de aviação, AEHC e gás natural  

Foi divulgado o preço médio ponderado a consumidor final (PMPF) de gasolina C, 

diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), querosene de aviação, álcool etílico 

hidratado combustível (AEHC) e gás natural para as Unidades da Federação 

indicadas na tabela constante do Ato Cotepe/PMPF nº 6/2021 , com aplicação a 

contar a partir de 01.03.2021. 

(Ato Cotepe/PMPF nº 6/2021 - DOU de 25.02.2021) 
 

ICMS Nacional - Divulgada a NT nº 2021.001, v. 1.00, que divulga a 

especificação técnica do evento "Comprovante de entrega na NF-e" 

Foi disponibilizado a Nota Técnica nº 2021.001, v.1.00, a qual estabelece as 
especificações para o evento "Comprovante de entrega da NF -e". Esta nota 

técnica tem o objetivo de instituir uma infraestrutura digital de comprovação de 
entrega/recebimento de mercadorias, a partir da captura de imagens e registros 

de eventos nos documentos fiscais eletrônicos util izados pelas empresas 

emitentes de NF-e. 

A referida Nota Técnica está prevista sua implementação para produção, até 
22.06.2021. 

(Nota Técnica nº 2021.001, v.1.00 

IRPF - Definidas as regras para a apresentação da Declaração de Ajuste 

Anual referente ao ano-calendário de 2020, exercício de 2021 

Por meio da Instrução Normativa RFB nº 2.010/2021 , a Secretaria Especial da 
Receita Federal do Brasil (RFB) aprovou as normas e os procedimentos para a 
apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa 

Física, referente ao exercício de 2021, ano-calendário de 2020 (DAA 2021), pela 

pessoa física residente no Brasil.  
Nos termos da referida norma, está obrigada a apresentar a DAA 2021, a pessoa 

física residente no Brasil que, no ano-calendário de 2020: 

a) recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma 
foi superior a R$ 28.559,70; 

 

b) recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na 
fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00;  

 
c) obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos 

sujeito à incidência do Imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de 

mercadorias, de futuros e assemelhadas;  
 

d) relativamente à atividade rural:  
d.1) obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50; ou  

d.2) pretenda compensar, no ano-calendário de 2020 ou posteriores, prejuízos de 
anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2020; 

 

e) teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, 
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inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00;  

 
f) passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condi ção 

encontrava-se em 31 de dezembro; 
 

g) optou pela isenção do Imposto sobre a Renda incidente sobre o ganho de 

capital auferido na venda de imóveis residenciais, caso o produto da venda seja 
aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no País , no prazo de 180 

dias, contado da celebração do contrato de venda, nos termos do art.  39 da Lei 

nº 11.196/2005 ; ou 
 

h) recebeu auxílio emergencial para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente da doença causada pelo 
Coronavírus identificado em 2019 (Covid -19), em qualquer valor, e outros 

rendimentos tributáveis em valor anual superior a R$ 22.847,76.  
Está dispensada de apresentar a DAA 2021, a pessoa física que se enquadrar:  

a) apenas na hipótese prevista na letra "e", cujos bens comuns, na constância da 

sociedade conjugal ou da união estável, tenham sido declarados pelo outro 

cônjuge ou companheiro, desde que o valor total dos seus bens privativos não 
exceda R$ 300.000,00; e 

 
b) em pelo menos uma das hipóteses previstas nas letras "b" a "h", caso conste 

como dependente em Declaração de Ajuste Anual apresentada por out ra pessoa 
física, na qual tenham sido informados seus rendimentos, bens e direitos, caso os 

possua. 

Na DAA 2021, o valor máximo a ser utilizado pelos contribuintes que optarem pelo 
desconto simplificado, em substituição às deduções previstas na legislação 

tributária pelo desconto de 20% do valor dos rendimentos tributáveis na 
declaração, estará l imitado a R$ 16.754,34, lembrando -se que é vedada a opção 

pelo desconto simplificado na hipótese de o contribuinte pretender compensar 

prejuízo da atividade rural ou imposto pago no exterior.  
A DAA 2021 deve ser apresentada no período de 1º.03 a 30.04.2021, até 

23h59min59s, horário de Brasília, pela Internet, mediante a uti lização:  
 

a) do Programa Gerador da Declaração (PGD), relativo ao exercício de 2021, 

disponível no site da RFB na Internet (https://www.gov.br/receitafederal/pt -br); 
 

b) do serviço "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)" do Centro Virtual de 
Atendimento (e-CAC) no site da RFB; 

 
c) dispositivos móveis, tais como tablets e smartphones, mediante acesso ao 

aplicativo "Meu Imposto de Renda".  

O contribuinte obrigado à apresentação da DAA 2021 que deixar de observar esse 
prazo ou não apresentar, se obrigatória, estará sujeito ao pagamento de multa 

por atraso, calculada da seguinte forma:  

a) existindo imposto devido, a multa será de 1% ao mês-calendário ou fração de 
atraso, incidente sobre o imposto devido, ainda que integralmente pago, 

observados os valores mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido; 

ou 
 

b) inexistindo imposto devido, a multa será de R$ 165,74. 
Entre as principais novidades na DAA de 2021, destacamos as seguintes:  

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B11196%2B2005@art39#fe%2Blei%2B11196%2B2005@art39
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B11196%2B2005#fe%2Blei%2B11196%2B2005
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br
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a) Devolução do auxílio emergencial: o beneficiário do auxíl io emergencial 

que recebeu, no ano-calendário de 2020, outros rendimentos tributáveis em valor 
superior a R$ 22.847,76 deve devolver por meio da DAA 2021, caso ainda não o 

tenha feito, o valor do auxílio recebido por ele ou pelos dependentes constantes 
dessa declaração; 

 

b) Declaração Pré-Preenchida: nessa modalidade de declaração já apresentará 
algumas informações resgatadas da Dirf, Dmed ou da Dimob, relativas a 

rendimentos, deduções, bens e direitos e dívidas e ônus reais, e poderá ser 
acessada somente com util ização de certificado digital do contri buinte ou do seu 

representante com procuração RFB ou procuração eletrônica. Nessa hipótese, o 

contribuinte poderá util izar os dados da DAA Pré-preenchida para a elaboração de 
uma nova declaração com util ização do PGD, ou do serviço "Meu Imposto de 

Renda (Extrato da DIRPF)", no e-CAC, da opção pelo acesso à conta 
gov.br, dentro do Menu "Declarações e Demonstrativos" do item "Meu Imposto 

de Renda (Extrato da DIRPF)" e, em seguida, do item "Preencher Declaração 
Online" e, por fim, do item "INICIAR DECLARAÇÃO COM A PRÉ-PREENCHIDA". A 

verificação da correção de todos os dados pré-preenchidos na DAA 2021 é de 

responsabilidade do contribuinte, o qual deve realizar as alterações, inclusões e 
exclusões das informações necessárias, se for o caso;  

 
c) Sobrepartilha: a partir da DAA 2021 será possível enviar a informação de 

sobrepartilha sem a necessidade de retificar a Declaração Final de Espólio 

apresentada anteriormente. Para isso, deve ser indicada na Ficha Espólio que se 
trata de Sobreparti lha, observando-se que se a sobrepartilha referir-se: 

c.1) ao mesmo ano-calendário da partilha, devem também ser informados, na 
declaração final de espólio relativa à parti lha, os bens da sobreparti lha e os 

rendimentos por eles produzidos; ou 

c.2) a ano-calendário posterior ao da parti lha, devem ser informados, nas 
declarações de sobrepartilha intermediárias, se obrigatórias, e final, apenas os 

bens da sobrepartilha e os rendimentos por eles produzidos.  
 

(Instrução Normativa RFB nº 2.010/2021 - DOU 1 de 25.02.2021) 
 

e-CAC - Regulamentados os requisitos para uso das identidades digitais 
da Plataforma GOV.BR 

A norma em referência dispõe sobre os requisitos para uso das identidades 

digitais da Plataforma GOV.BR na realização de assinaturas eletrônicas, conforme 

previsto no art. 6º do Decreto nº 10.543/2020.  

De acordo com as disposições ora introduzidas, destacamos que as identidades 
digitais da Plataforma GOV.BR estão classificadas em 3 tipos, conforme o 

processo pelo qual é garantida a identificação do cidadão:  

a) Identidade Digital Bronze: obtida por meio de cadastro pela internet, mediante 
autodeclaração validada em bases de dados governamentais;  

b) Identidade Digital Prata: obtida por meio de cadastro com garantia de 
identidade a partir de validador de acesso digital; e 

c) Identidade Digital Ouro: obtida por meio de cadastro validado em base de 

dados biométrica individualizada, de abrangência nacional.  
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A Identidade Digital Bronze pode ser utilizada para assinatura simples, e as 

Identidades Digitais Prata e Ouro podem ser utilizadas para assinaturas simples e 
avançadas. A assinatura qualificada, será realizada por meio da uti lização de 

certificado digital da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 

Os validadores de acesso digital devem se atentar para a realização do cadastro, 

o qual será precedido de análise da Secretaria de Governo Digital da Secretaria 
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da 

Economia. Os validadores.  

O proponente interessado em se cadastrar como validador de acesso digital 
deverá atender aos seguintes critérios, entre outros:  

a) ser órgão ou entidade de direito público ou pessoa jurídica de direito privado;  

b) estar quite com todas as obrigações tributárias e os encargos sociais 
instituídos por lei; e 

c) ter sede administrativa localizada no território nacional.  

As bases de dados públicas ou privadas de identificação do cidadão integradas à 

Plataforma GOV.BR devem utilizar o número de inscrição do Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF), como identif icador do cidadão. A conferência de assinatura 

eletrônica realizada nos termos da referida norma e poderá ser realizada por meio 

da Plataforma GOV.BR, a fim de garantir a autenticidade e o não repúdio.  

(Portaria SEDGGME nº 2.154/2021 - DOU 1 de 24.02.2021) 

 
 

 

 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/SP - Prorrogado para até 07.03.2021 o prazo de atendimento 
virtual da Sefaz 

Em decorrência da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), a Secretaria da 
Fazenda e Planejamento continuará com atendimento virtual, até 07.03.2021, sem 

prejuízo do atendimento presencial disciplinado na Resolução SFP nº  26/2020 . 
Tal prazo poderá ser prorrogado se perdurar a situação de emergência de saúde 

pública decorrente da pandemia.  

(Resolução SFP nº 9/2021 - DOE SP de 23.02.2021) 
 

ICMS/SP - Prorrogado para 7 de março o prazo de adoção de medidas de 
caráter temporário no âmbito da Nota Fiscal Paulista  

Foram promovidas alterações na Resolução SFP  29/2020 , que dispõe sobre a 
adoção de medidas, de caráter temporário e emergencial, no âmbito do Programa 

de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo (Nota Fiscal Paulista), em 

decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid -19) para prorrogar sua 
vigência até 07.03.2021, podendo ser prorrogada se perdurar a situação de 

emergência de saúde pública.  
As medidas mencionadas referem-se a procedimentos adotados, por exemplo, na 

impossibil idade de acesso ao sistema da Nota Fiscal Paulista devido a blo queio de 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bres%2Bsfp%2B26%2B2020#es-sp%2Bres%2Bsfp%2B26%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bres%2Bsfp%2B9%2B2021#es-sp%2Bres%2Bsfp%2B9%2B2021
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bres%2Bsfp%2B29%2B2020#es-sp%2Bres%2Bsfp%2B29%2B2020
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senha, disposições sobre o sorteio, prazo para transferência de créditos, entre 

outros. 

(Resolução SFP nº 10/2021 - DOE SP de 23.02.2021) 
 

ICMS/MG - Estabelecida hipótese de suspensão do imposto por meio de 
protocolo firmado com os Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, 

referente a operação que antecede a exportação de ônibus e micro-
ônibus 

O art. 19 , III do RICMS-MG/2002 , prevê que a incidência do imposto 

poderá ser suspensa nas hipóteses previstas em Protocolos/ICMS firmados pelo 
Estado de Minas Gerais, os quais serão identificados em Portaria da Subsecretaria 

da Receita Estadual.  

A Portaria SRE nº 164/2018 identifica e elenca estas hipóteses e por meio do 
ato legal em fundamento, foi promovida alteração para inclusão do Protocolo 

ICMS nº 02/2006 , firmado entre os Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio 

Grande do Sul, de maneira a ficar suspenso o ICMS incidente na operação que 
antecede a exportação de ônibus e micro-ônibus, disciplinando o trânsito do 

chassi pela indústria de carroceria.  
 

(Portaria SRE nº 187/2021 - DOE MG de 25.02.2021) 
 

 

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 acrescido os itens 88 e 89 com efeitos a partir de hoje, 24.02.2021.  
 

(Portaria SUTRI nº 1.039/2021 - DOE MG de 24.02.2021) 
 

 


