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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Obrigações Acessórias - Receita Federal esclarece sobre sociedade 
empresária que tem como sócia entidade sem fins lucrativos  

A Solução de Consulta Cosit nº 99.002/2021 esclareceu que:  

a) no caso em que a controladora seja entidade mencionada no art.  8º , § 3º, 

inciso II, da Instrução Normativa RFB nº 1.863/2018 , caracterizada como 
pessoa jurídica, não é necessário informar o beneficiário final, figura que alcança 

apenas as pessoas naturais;  

b) o conceito de beneficiário final consta do § 1º do art.  8º da Instrução 

Normativa RFB nº 1.863/2018 , sendo este a pessoa natural que, em última 
instância, de forma direta ou indireta, possui, controla ou influencia 
significativamente a entidade; ou a pessoa natural em nome da qual uma 

transação é conduzida; e 

c) para as entidades mencionadas no art.  8º , § 3º, da Instrução Normativa RFB 

nº 1.863/2018  , as informações cadastrais devem abranger as pessoas 
naturais autorizadas a representá-las, seus controladores, administradores ou 

diretores, e serão informadas no Quadro de Sócios e Administradores (QSA)  
 

(Solução de Consulta Cosit nº 99.002/2021  - DOU 1 de 08.04.2021) 
 

Simples Nacional - Receita Federal disponibiliza a impugnação digital do 
indeferimento da opção pelo Simples Nacional  

Empresas que tiveram a sua opção pelo Simples Nacional indeferida pela Receita 

podem apresentar defesa diretamente pelo Portal e -CAC, por meio de processo 

digital. 

Publicado em 07/04/2021 08h46 

Impugnação Simples 

Solicitantes que desejam protocolar a impugnação ao termo do indeferimento à 
opção pelo Simples Nacional não precisam mais se dirigir à unidade de 

atendimento presencial. O serv iço já está disponível, com código de acesso ou 

conta gov.br, no menu "Legislação e Processos". Este é mais um serviço da 
Receita Federal que o contribuinte pode realizar sem precisar se dirigir ao 

atendimento. 

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. Cerca de 48% das solicitações de opção pelo Simples Nacional foram 

deferidas. 

Importante destacar que o serviço está disponível somente para  os casos em que 
o indeferimento foi realizado pela Receita Federal. Nos casos em que o 

indeferimento foi promovido pelo Estado, Distrito Federal ou Município, o 
protocolo deve ser realizado na respectiva administração tributária que apontou 

as irregularidades. 

Minha solicitação da opção pelo simples Nacional foi negada. Como posso 

enviar a impugnação digital? 
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1° passo. Acesse o sistema de Processos Digitais no e -CAC (com certificado digital 

ou criando código de acesso com o CNPJ)  
Menu Legislação e Processos, opção Processos Digitais (e -Processo). 

 
2° passo. Abra um Dossiê Digital de Atendimento  

Para abrir um Dossiê Digital de Atendimento, cl ique no botão?Abrir Dossiê Digital 

de Atendimento. 
 

3° passo. Selecione a área de concentração  e o serviço 
Na tela seguinte, selecione a área de concentração "Simples Nacional" e o serviço 

"Impugnar Indeferimento ao Termo de Opção ao Simples Nacional".  

4° passo. Faça a juntada de documentos e aguarde as verificações.  
Um novo número de processo será informado, por despacho, no dossiê digital, 

para ser util izado no preenchimento das declarações enquanto não houver uma 
decisão final. Após a informação do novo número de processo, o dossiê será 

arquivado, mas a impugnação seguirá sua tramitação. Por este  motivo, as 
informações do dossiê poderão ser consultadas na aba "Inativos" da sessão "Meus 

Processos". 

 
 

 
 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/SP - Promovidas alterações no regime especial de tributação do 
ICMS para contribuintes da indústria de informática  

Foram promovidas alterações no regime especial de tributação concedido aos 

contribuintes da indústria de informática que, em linhas gerais, possibilita a 

compensação de um percentual fixo de crédito sobre suas saídas, em substituição 
ao sistema normal de creditamento. 

De acordo com as alterações, a partir de 07.04.2021, a opção pelo regime, não se 

aplicará ao estabelecimento encomendante paulista, quando se tratar de 
industrial ização por encomenda: 

a) segundo especificações técnicas e comerciais do encomendante, exceto quando 

o destinatário se localizar em outra unidade federada; ou  

b) de produtos que não serão objeto de posterior saída pelo encomendante 

localizado neste Estado. 

Tendo em vista essa inclusão, foi estabelecido ainda que, mediante regime 
especial solicitado pelo estabelecimento fabricante, o crédito outorgado, poderá 

ser concedido na saída interna ou interestadual realizada pelos estabelecimentos 

anteriormente indicados, hipótese em que:  

1 - o regime especial deverá ser solicitado , com expressa adesão do 
estabelecimento indicado nas letras "a" e "b";  

2 - se aplicam, às saídas promovidas pelo estabelecimento fabricante com destino 

aos estabelecimentos indicados nas "a" e "b", as normas comuns da legislação do 
ICMS; 

3 - o estabelecimento fabricante não poderá aproveitar -se do crédito previsto no 
regime; 
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4 - o lançamento do imposto incidente na saída promovida pelo estabelecimento 

fabricante fica diferido para o momento em que ocorrer a saída da mercadoria do 
estabelecimento indicado nas letras "a" e "b";  

5 - fica atribuída ao estabelecimento indicado nas letras "a" e "b" a condição de 

sujeito passivo por substituição tributária, cabendo a ele a responsabilidade pela 

retenção e recolhimento do imposto incidente nas saídas subsequentes.  

(Decreto nº 65.611/2021 - DOE SP de 07.04.2021) 
 


