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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

IRPJ - Receita Federal esclarece sobre as implicações tributárias 
decorrentes da redução do capital social, por pessoa jurídica beneficiária 

da redução do imposto com base no lucro da exploração  

Para fins do benefício de redução de 75% do Imposto de Renda e adicionais 

calculados com base no lucro da exploração, a que fazem jus as pessoas jurídicas 
que tenham projeto protocolizado e aprovado até 31.12.2023 para instalação, 

ampliação, modernização ou diversificação, enquadrado em setores da economia 
considerados, em ato do Poder Executivo, prioritários para o desenvolvimento 

regional, nas áreas de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste (Sudene) e da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 

(Sudam), de que trata o art. 1º da Medida Provisória nº 2.199-14/2001 não 
se aplica a obrigatoriedade de incorporação da redução do imposto ao capital da 

pessoa jurídica beneficiada, conforme disposto no art. 24 do Decreto -Lei nº 

756/1969. 
O valor do imposto que deixar de ser pago em razão de redução relativa ao lucro 

da exploração observará o disposto no art.  19 do Decreto-Lei nº 1.598/1977 , 
e não poderá ser distribuído aos sócios, devendo constituir a reserva de 

incentivos fiscais de que trata o art.  195-A da Lei nº 6.404/1976  . 
A redução do capital social sem que haja precedente incorporação de valores da 

reserva de incentivos nesse capital social, não será considerada distribuição do 
valor do imposto aos sócios, de que trata a alínea "a" do § 4º do art. 19 do 

Decreto- Lei nº 1.598/1978. 

Já na hipótese de redução do capital social com a precedente incorporação de 
valores da reserva de incentivos nesse capital social, o valor da redução 

constituirá distribuição do valor do imposto aos sócios, nos termos da alínea "a" 

do § 4º do art. 19 do Decreto-Lei nº 1.598/1977 , e deverá ser recolhido, em 
relação à importância distribuída, até o montante do aumento com incorporação 
da reserva de incentivos, o valor do imposto que deixou de ser pago.  

(Solução de Consulta COSIT nº 6/2021 - DOU 1 de 11.03.2021) 
 

ICMS Nacional - Ambiente de homologação da SVC-NA aberto 
permanentemente para teste das empresas 

Foi divulgada no Portal da Nota Fiscal Eletrônica, informação no sentido de que o 
ambiente de homologação da Sefaz Virtual de Contingência do Ambiente Nacional 

(SVC-NA) está permanentemente aberto para testes das empresas que solicitam 
autorização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) nas Secretarias de Fazenda dos 

Estados: AC, AL, AP, ES, MG, PA, PB, PI, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO e 
Distrito Federal.  

É recomendável que as empresas localizadas nessas Unidades da Federação 
testem frequentemente a autorização de suas NF-e na SVC-AN, a fim de evitar 

transtornos caso a Secretaria de Fazenda autorizadora acione o ambiente nacional 
de contingência. 

Os endereços dos Web Services de homologação estão listados em 

hom.nfe.fazenda.gov.br, na opção "Serviços", "Relação de Serviços Web". 
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(Disponível em: 

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=zpMgl
bnZW9w= 

acesso em 11.03.2021) 

IRPJ/CSL/Cofins/PIS-Pasep - Receita Federal esclarece sobre a 

tributação da receita decorrente da venda de imóveis próprios, por 

pessoa jurídica que explora a atividade imobiliária  

A Solução de Consulta Cosit nº 7/2021 esclareceu que: 
a) IRPJ/CSL: 

a.1) para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSL, a receita 

bruta auferida por meio da exploração de atividade imobiliária relativa à compra e 
venda de imóveis próprios submete-se ao percentual de presunção de 8% e 12%, 

respectivamente; 

a.2) essa forma de tributação subsiste ainda que os imóveis vendidos tenham sido 

util izados anteriormente para locação a terceiros, se essa atividade constituir 
objeto da pessoa jurídica, hipótese em que as receitas dela decorrente compõem 

o resultado operacional e a receita bruta da pessoa jurídica; 

a.3) a receita decorrente da alienação de bens do ativo não circulante, ainda que 
reclassificados para o ativo circulante com a intenção de venda, deve ser objeto 

de apuração de ganho de capital que, por sua vez, deve ser acresc ido à base de 

cálculo do IRPJ e da CSL na hipótese em que essa atividade não constitui objeto 
pessoa jurídica, não compõe o resultado operacional da empresa nem a sua 

receita bruta; 

b) Cofins/PIS-Pasep: a pessoa jurídica que tem como objeto a exploração da  
atividade imobil iária relativa à compra e venda de imóveis está sujeita à 

incidência cumulativa da Contribuição para o PIS -Pasep e a Cofins, mediante a 

aplicação das alíquotas de 0,65% e 3%, respectivamente, em relação à receita 
bruta auferida com a venda de imóveis próprios, mesmo na hipótese de os 

imóveis vendidos já terem sido utilizados para locação a terceiros em período 
anterior à venda e, consequentemente, terem sido classificados no ativo 

imobilizado naquele período.  

(Solução de Consulta Cosit nº 7/2021 - DOU 1 de 11.03.2021) 

 
 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

 

ICMS/RJ - Incluídas mercadorias na lista que dispõe sobre a base de 
cálculo da substituição tributária nas operações com cerveja, chope, 
refrigerantes, água mineral e bebida isotônica e energética, com efeitos a 

partir de 1º.04.2021 

O Fisco estadual publicou o ato em comento para acrescentar novos produtos à 

Portaria SSER nº 238/2020 , que dispõe sobre a base de cálculo da 
substituição tributária do ICMS nas operações com cerveja, chope, refrigerantes, 

água mineral e bebida isotônica e energética, com efeitos a partir de 1º.04.2021.  

(Portaria SSER nº 244/2021 - DOE RJ de 11.03.2021) 

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=zpMglbnZW9w=
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=zpMglbnZW9w=
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B7%2B2021#fe%2Bsc%2Bcosit%2B7%2B2021
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ICMS/RJ - Fisco suspende procedimentos administrativos e obrigações 
tributárias acessórias que não foram cumpridas no período de 11.03 a 

29.12.2020, em decorrência da pandemia 

Através do ato em comento o Fisco estadual regulamentou a Lei 

nº 9.160/2020  , que dispõe sobre a suspensão de procedimentos 
administrativos, em decorrência da pandemia declarada pela Organização Mundial 

da Saúde relacionada ao coronavírus (COVID-19). 
Neste sentido, observadas as regras, foi determinado o segui nte: 

a) a entrega das seguintes obrigações acessórias que não foram cumpridas no 

período de 11.03 a 29.12.2020 (relativas ao período de março a novembro/2020), 
não serão consideradas em atraso, desde que sejam regularizadas até 

29.03.2021: 

a.1) Escrituração Fiscal Digital ICMS/IPI (EFD ICMS/IPI);  

a.2) Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária 

(GIA-ST); 

a.3) Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de alíquota e Antecipação 

(DeSTDA); 

a.4) Declaração Anual para o Índice de Participação dos Municípios (DECLAN- 
IPM); 

a.5) Documento de Utilização de Benefícios Fiscais do ICMS (DUB ICMS);  

a.6) Declaração do Valor de Aquisição da Energia Elétrica em Ambiente de 

Contratação Livre (DEVEC); 

a.7) entrega de arquivos em meio óptico  (Convênio ICMS nº 115/2003 ); 
b) ficam suspensas as decisões de suspensão e perda de benefícios e incentivos 

fiscais e financeiros-fiscais, proferidas em cumprimento à Lei nº 7.495/2016  , 
no período de 11.03 a 29.12.2020, na qual, os contribuintes notificados ou 

cientificados de decisão definitiva no período de 11.03 a 23.08.2020, poderão 
regularizar o cumprimento de metas, requisitos e condicionantes até 29.03.2021;  

c) ficam suspensos no período de 11.03 a 29.12.2020 os processos e 

procedimentos de desenquadramento de benefícios e incentivos fiscais e 
financeiros-fiscais, instaurados em cumprimento ao art . 3º da Lei nº 8.445/2019, 

bem como, a aplicação de penalidades por descumprimento de metas, requisitos e 
condicionantes para fruição de incentivos fiscais e incentivos financeiro -fiscais. 

Ressalta-se que estas e as demais disposições não se aplicam:  

a) à emissão de documentos fiscais previstos na legislação, de emissão 

obrigatória nas operações e prestações sujeitas ao ICMS;  

b) às decisões definit ivas de suspensão, perda e desenquadramento de benefícios 

e incentivos fiscais e financeiros-fiscais proferidas até 10.03.2020; 

c) aos processos e procedimentos referentes à perda do direito de fruição de 
benefício ou incentivo fiscal, financeiro-fiscal ou financeiro instaurados no âmbito 

da Lei nº 7.428/2016 e da Lei nº 8.645/2019 ; 
d) aos contribuintes optantes pelo regime Simples Nacional, com exceção ao que 

se refere à DeSTDA. 

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

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B115%2B2003#fe%2Bconv%2Bicms%2B115%2B2003
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Blei%2B7495%2B2016#es-rj%2Blei%2B7495%2B2016
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(Decreto nº 47.512/2021 - DOE RJ de 10.03.2021) 
 

ICMS/RJ - Disciplinados os procedimentos para recolhimento ou 
restituição do imposto na ocorrência de diferenças na retenção por 

substituição tributária 

O Fisco estadual alterou a Lei nº 2.657/1996 para dispor que, caso o fato 

gerador presumido se realize por valor diverso daquele que serviu de base de 
cálculo para retenção do imposto devido por substituição tributária, o contribuinte 

substituído deverá, na forma prevista em regulamento:  
a) recolher a diferença, se o conjunto de operações efetivadas no período de 

apuração se realizar por valor superior; ou  

b) requerer a restituição da diferença, se o conjunto de operações efetivadas no 

período de apuração se realizar por valor inferior, desde que haja comprovação 
de que o ICMS tenha sido efetivamente recolhido na integralidade pelo 

contribuinte substituto. 

Neste sentido, o valor a recolher ou a restituir nos casos referidos 
anterioremente, será o resultado, devidamente corrigido, da diferen ça entre os 

valores restituíveis e os devidos no respectivo período de apuração.  

Ressalta-se que a referida sistemática se aplica:  

a) às antecipações de pagamento do fato gerador presumido realizadas após 

24.10.2016; 

b) aos contribuintes que ajuizaram, até o dia 24.10.2016, ações judiciais com 
objeto especificamente coincidente com o do tema nº 201 do repertório de casos 

de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal ("Restituição da diferença de 

ICMS pago a mais no regime de substituição tributária"), nos termos da 
modulação temporal fixada no Recurso Extraordinário nº 593.849/MG;  

c) aos contribuintes optantes pelo Simples Nacional.  

Este procedimento será regulamentado por Decreto do Executivo no prazo de 90 

dias após a publicação da Lei em comento, defin indo a forma, o prazo e as 
condições para a restituição ou complemento da diferença do ICMS pago a maior 

ou a menor no regime de substituição tributária se a base de cálculo efetiva da 

operação for diferente da presumida.  

(Lei nº 9.198/2021 - DOE RJ de 09.03.2021) 

ICMS/RJ - Fisco preserva os termos de acordo que preveem a fruição 
simultânea e conjugada do benefícios relativos ao RIOLOG  

O Fisco estadual alterou o Decreto nº 47.437/2020  que regulamentou o 
regime diferenciado de tributação para o setor atacadista, para dispor que, 

observadas as regras, apesar de revogado, ficam preservados até os prazos finais 
neles indicados, os efeitos dos termos de acordo firmados para a fruição 

simultânea e conjugada dos benefícios do RIOLOG prev istos na Lei 

nº 4.173/2003  e no Decreto nº 36.453/2004  . 

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

(Decreto nº 47.507/2021 - DOE RJ de 09.03.2021) 
 


