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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

ICMS Nacional - Divulgada a NT nº 1/2021 versão 1.00 que divulga a 
especificação técnica do evento? Comprovante de entrega na NF-e? 

Foi publicada no Portal da Nota Fiscal Eletrônica, na aba "Documentos", opção 

"Notas Técnicas", a versão 1.00 da NT nº 1/2021, que divulga a especificação 

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

Esta nota técnica tem o objetivo instituir uma in fraestrutura digital de 
comprovação de entrega/recebimento de mercadorias, a partir da captura de 

imagens e de registros de eventos nos documentos fiscais eletrônicos util izados 
pelas empresas emitentes de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). 

Para a NF-e, quando a entrega não estiver relacionada com um Conhecimento de 
Transporte Eletrônico (CT-e), criam-se os eventos a seguir mencionados, a serem 

gerados pela empresa emitente da NF-e: 

- Comprovante de Entrega da NF-e (tpEvento=110130); 

- Cancelamento do Comprovante de Entrega da NF-e (tpEvento=110131). 

Prazos de implantação: 

Teste: 1º.06.2021 

Produção: 22.06.2021 

(Nota Técnica nº 1/2021, versão 1.00, Disponível em: 

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=vKAo
dF+w0bE= Acesso em: 03.03.2021) 

 

ICMS Nacional - Alterado convênio que isenta operações destinadas às 
obras para preparação da Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014  

O Confaz deu publicidade ao Convênio ICMS nº 18/2021 , o qual altera o 

Convênio ICMS nº 73/2011 , que autoriza as Unidades da Federação (UF) que 
menciona a conceder isenção do ICMS nas operações internas e em relação ao 

diferencial de alíquotas, incidente nas aquisições de mercadorias destinadas às 
obras de mobil idade urbana, no contexto da preparação da Copa do Mundo de 

Futebol FIFA 2014. 

A ementa do convênio em referência, passa a dispor que ficam autorizas as UF 
que menciona, a conceder isenção do ICMS nas operações internas e em relação 

ao diferencial de alíquotas, incidente nas aquisições de mercadorias destinadas às 
obras para implantação de modal de mobilidade urbana, em região metropolitana.  

Nos termos da cláusula primeira-A, acrescentada pelo Convênio ICMS 

nº 18/2021 , fica o Estado de Mato Grosso autorizado a conceder isenção nas 
operações internas e em relação ao diferencial de alíquotas incidentes nas 

aquisições de bens e mercadorias destinadas à implantação de modal de 

mobilidade urbana nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, em decorrência das 
obras inacabadas da Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014 nas respectivas 

cidades. 
Este convênio entra em vigor na data da publicação no Diário Of icial da União de 

sua ratificação nacional, produzindo efeitos até 31.12.2022 em relação às 
cláusulas primeira e segunda, mantida a vigência atual das demais cláusulas do 

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=vKAodF+w0bE=
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=vKAodF+w0bE=
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Convênio ICMS nº 73/2011 , que não foram alteradas.  
 

(Despacho CONFAZ nº 9/2021 - DOU de 03.03.2021) 
 

Simples Nacional - Termo de Opção 2021: 48% das solicitações de opção 

pelo Simples Nacional foram deferidas 

No mês de janeiro de 2021 foram recebidas 276.244 solicitações de opção pelo 
Simples Nacional, sendo 132.929 deferidos, 124.596 indeferidos e 18 .719 

cancelados. 

O termo de indeferimento relativo a pendências na Secretaria Especial da Receita 
Federal do Brasil (RFB) ou na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pode ser 

acessado por meio do Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE -

SN) ou pode ser consultado na funcionalidade de acompanhamento.  

Os termos emitidos pelos demais entes federados observarão as formas de 
notificação previstas na respectiva legislação.  

A contestação ao indeferimento da opção deverá ser protocolada diretamente na 

administração tributária (RFB, Estado, Distrito Federal ou Município) que apontou 
as irregularidades que vedaram o ingresso ao regime.  

Fonte: Secretaria-Executiva do Comitê Gestor do Simples Nacional  
 

Tributos e Contribuições Federais - PGFN reabre negociações com 

benefícios a partir de 15 de março 

Por conta disso, a transação dos débitos tributários vencidos no período de março 

a dezembro de 2020, prevista para ter início neste 1º de março, foi adiada para o 

próximo dia 15 
 

Publicado em 01/03/2021 17h47 
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) publicou a Portaria PGFN/ME nº 

2381, de 26 fevereiro de 2021, que reabre os prazos para adesão a negociações 
do Programa de Retomada Fiscal. Com isso, as modalidades Transação 

Extraordinária, Transação Tributária de Pequeno Valor e Transação Excepcional 

estarão disponíveis novamente a partir de 15 março, no portal Regularize.  

Devido à reabertura dos prazos, a transação para débitos tributários vencidos no 

período de março a dezembro de 2020, prevista na Portar ia PGFN nº 1.696 , de 

10 de fevereiro de 2021, para ter início nesta segunda-feira (1º/3), foi adiada de 
forma a começar no mesmo dia das demais modalidades do Programa.  

Poderão ser negociados os débitos inscritos em Dívida Ativa da União até 31 de 
agosto de 2021. Todas as modalidades de transação di sponíveis abrangem 

também os débitos apurados na forma do Simples Nacional, do Fundo de 

Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural) e o Imposto Territorial Rural (ITR).  

Os débitos inscritos em Dívida Ativa junto ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) não estão contemplados no Programa. Nesse caso, o contribuinte 

interessado pode apresentar proposta de negociação, a qualquer tempo, por meio 
de Negócio Jurídico Processual e/ou Transação Individual.  

Contribuintes que já possuem débitos negociados  

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bpgfn%2B1696%2B2021#fe%2Bport%2Bpgfn%2B1696%2B2021
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Aqueles que já possuem acordos de transação formalizados ainda em 2020 

poderão solicitar a inclusão de novas inscrições nas contas existentes, mantendo 
as condições da negociação original pelo portal Regularize, a partir de 19 de abril.  

No caso de contribuintes que já possuem parcelamento ou transação, mas 

desejam mudar de modalidade, será possível desistir da negociação atual para 

aderir a outra modalidade disponível. Após a desistência, o valor pago das 
prestações é abatido no saldo devedor final.  

Antes de desistir de uma negociação, o contribuinte deve verificar se seu caso se 

enquadra na modalidade pretendida já que, além de perdas eventuais de 
benefícios, não é permitido voltar atrás. Por isso, é importante conferir os 

requisitos para adesão e comparar os benefícios. 

Programa de Retomada Fiscal 

O Programa de Retomada Fiscal abrange um conjunto de medidas adotadas para 
estimular a conformidade fiscal relativa aos débitos inscritos em Dívida Ativa da 

União, permitindo a retomada da atividade produtiva em razão dos efeitos da 
pandemia da Covid-19. 

Em 2020, as modalidades de transação do Programa contribuíram - cada uma a 

seu modo - para a celebração de 268.215 acordos, possibilitando a regularização 

de 819.194 inscrições na Dívida Ativa da União.  

Fonte: Ministério da Economia  
 

 

 

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 
março/2020 

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

31.03.2021, 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.  

 

ICMS/SP - Divulgada a tabela prática para cálculo dos juros de mora 

aplicáveis até 31.03.2021 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 31.03.2021, 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 31.03.2021 aos débitos de ICMS e não se 
aplicam aos débitos de IPVA e de ITCMD.  

(Comunicado DICAR nº 19/2021 - DOE SP de 02.03.2021) 
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Tributos Estaduais/SP - Divulgada tabela prática de juros de mora para 

débitos de ITCMD e de IPVA para março/2021 

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

31.03.2021, aos débitos do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) e do Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA).  

Para débitos vencidos desde 1º.01.1999, deve-se aplicar o coeficiente de juros 
correspondente ao mês de vencimento do débito.  

Quando o vencimento do débito ocorrer no últ imo dia útil do mês, deve -se aplicar 
o coeficiente correspondente ao mês do vencimento , deduzindo-se 0,0100. 

A tabela em questão não se aplica ao ICMS.  

(Comunicado DICAR nº 15/2021 - DOE SP de 02.03.2021) 

 

 


