
Consultoria, 
treinamento para gestão administrativa 

e atuação em processos e negócios.

CCA
BERNARDON
CONTADORES E ADVOGADOS

SEMANÁRIO Nº 14/2010   1ª SEMANA   ABRIL DE 2010

News

SEMANÁRIO Nº 30/2020 | 4ª SEMANA | JULHO DE 2020

Consultoria,
treinamento para gestão administrativa

e atuação em processos e negócios.

DESTAQUES DA SEMANA:

TRIBUTOS FEDERAIS

•	 Darf - Instituído o código de receita 5794 - Multa por Omis-
são/Incorreção/Atraso na Entrega do Livro Caixa Digital do 
Produtor Rural (LCDPR)

•	 ECD - Publicação da versão 7.0.6 do programa da Escritu-
ração Contábil Digital

•	 DITR - Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territo-
rial Rural - Exercício de 2020

•	 Integração entre o Sistema Nacional de Cadastro Rural 
(SNCR)	e	o	Cadastro	de	Imóveis	Rurais	(Cafir)

•	 EFD – ICMS/IPI - Alterações introduzidas pela Nota Técnica 
1/2020, versão 1.0, com efeitos a partir de 01.01.2021

INSS

•	 Covid-19 - Dedução primeiros 15 dias do afastamento

ICMS

•	 Reforma Tributária RS - Principais propostas do governo

•		Receita	Estadual	avança	para	simplificar	obrigações	acessórias	
dos contribuintes

•	 Alterações no RICMS/RS, divulgadas pela SEFAZ/RS

a) Prorrogação da base de cálculo reduzida no serviço de mo-
nitoramento e rastreamento de veículos de cargas 

b) Isenção referente ao transporte intermunicipal de cargas – 
Redução das restrições para a fruição do benefício

•	 Alterações na Instrução Normativa DRP 45/98, divulgadas pela 
SEFAZ/RS

a) Procedimentos para apurar o estoque e creditar imposto 
relativo a mercadorias excluídas da substituição tributária 



b) ICMS ST – Exclusão da água mineral, potável ou natural, 
em embalagem plástica retornável com volume igual ou supe-
rior a 20 litros

ISSQN – Porto Alegre/RS

•	 Prorrogações de prazos de vencimentos motivadas pelo 
estado de calamidade decorrente do novo Coronavírus (CO-
VID-19)

OBRIGAÇÕES DA SEMANA

28/07

DeSTDA – Envio da Declaração de Substituição Tributária, Di-
ferencial de Alíquota e Antecipação pelas empresas optantes pelo 
Simples Nacional referente ao mês de junho.

31/07

PIS/COFINS – Autopeças – Retenções – Recolhimento referente a 
1ª quinzena de julho.

IRPJ/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – MENSAL - Recolhimentos 
referente ao mês de junho: (1) IRPJ e CSLL das pessoas jurídicas que 
optaram pelo pagamento por estimativa; (2) IRPJ-Renda Variável 
(Código 3317).

IRPJ/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – TRIMESTRAL - Recolhimento 
da 1ª quota ou quota única do IRPJ e da CSLL (real, presumido ou 
arbitrado), devidos pelas pessoas jurídicas, relativos ao 2º Trimes-
tre/2020.

INCENTIVOS FISCAIS*
a) Recolhimento do valor da opção com base no IRPJ devido no 

mês de junho, pelas PJ que recolhem o IRPJ por estimativa. FINOR 
(Código 9017), FINAM (Código 9032) e FUNRES (Código 9058);

b) Recolhimento da 1ª parcela ou parcela única das aplicações 
no FINOR (Código 9004), FINAM (Código 9020) e FUNRES (Código 
9045), pelas PJ que recolhem o IR com base no lucro real, referente 
ao 2º Trimestre/2020.

IRPJ/SIMPLES - NACIONAL - Recolhimento do imposto incidente 
sobre ganhos de capital referente ao mês de junho (Código 0507).

IRPF - Recolhimentos referente ao mês de junho: (1) Recolhimento 
Mensal -”Carnê-Leão” (Código 0190); (2) Ganho de Capital e Alie-
nação de Bens (Código 4600); (3) Renda Variável (Código 6015). *



IOF - Contratos de Derivativos Financeiros – Recolhimento refe-
rente ao mês de junho.

PARCELAMENTOS ESPECIAIS - Recolhimento da parcela men-
sal (REFIS-Lei n. 9.964/00; REFIS-Lei n. 11.941/09; PAES-Lei n. 
10.684/03; PAEX-MP n. 303/06; Simples Nacional – LC 123/06, 
art.79). Prorrogado pagamento: Maio vencimento em 31/08/20; 
Junho vencimento em 30/10/20; e, Julho vencimento em 30/12/20.

REFIS - Pagamento da parcela devida pelas empresas optantes 
pelo REFIS (Código 9100); Parcelamento Alternativo (Código 9222). 
* Prorrogado pagamento: Maio vencimento em 31/08/20; Junho 
vencimento em 30/10/20; e, Julho vencimento em 30/12/20.

REFIS - LEI N. 12996/2014 - Pagamento de parcela/antecipação 
do parcelamento da Lei n. 12.996/2014 (Portaria Conjunta PGFN/
RFB n. 13/14, art. 4º).

IR-PESSOA FÍSICA – Pagamento da 2ª quota do imposto apurado 
pelas pessoas físicas na Declaração de Ajuste referente ao ano-base 
2019.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – EMPREGADOS - Pagamento das 
contribuições descontadas dos empregados em junho.

DME - Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em 
Espécie, referente ao mês de junho de 2020.

PERT - Programa Especial de Regularização Tributária – Pert – Lei 
13.496/2017. Vencimento prorrogado para 30/12/2020.

PRR - Programa de Regularização Tributária Rural - PRR - MP 
n. 793/2017 e Lei n. 13.606/2018. Vencimento prorrogado para 
30/12/2020.

CRIPTOATIVOS - Prestação de informações relativas às operações 
realizadas com criptoativos no mês de junho – IN RFB 1.888/2019.

ECF - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL – Entrega da Escritu-
ração Contábil Fiscal (ECF) referente ao ano-calendário de 2019 – IN 
RFB n. 1.422/2013

ECD – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL - Entrega da Escritu-
ração Contábil Digital (ECD) referente ano-calendário de 2019 – IN 
RFB 1.950/2020.

OBSERVAÇÕES:

» Nota Fiscal Gaúcha - Os contribuintes, não obrigados à entrega da 
Escrituração Fiscal Digital – EFD, deverão transmitir os arquivos à SEFAZ/
RS, considerando o 8º dígito de seu número de CNPJ, a partir do dia 10 do 
mês subsequente ao da emissão. Resolução n. 03/2013, arts. 2º e 11.
» (*) Antecipar o recolhimento, se não houver expediente bancário no dia 
indicado. (Ex.: Feriado Municipal)

DPREV - Entrega da Declaração sobre a Opção de Tributação de 
Planos Previdenciários referente ao ano-calendário de 2019.

IRRF - FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – Pagamen-
to do Imposto incidente sobre os lucros distribuídos a seus quotis-
tas, com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 
30.06.2020. IN 1.585/2015. 

TFLF - Porto Alegre - Recolhimento pelas empresas que comple-
tam 3 anos da expedição do alvará de localização e funcionamento.



ALTERAÇÕES

TRIBUTOS FEDERAIS 

Darf - Instituído o código de receita 5794 - Multa por 
Omissão/Incorreção/Atraso na Entrega do Livro Caixa Digi-
tal do Produtor Rural (LCDPR)

O Ato Declaratório Executivo Codac n. 23/2020, DOU de 21 de 
julho de 2020, institui o código de receita 5794 (Multa por Omissão/
Incorreção/Atraso na Entrega do Livro Caixa Digital do Produtor Rural 
- LCDPR), que deverá ser informado em Documento de Arrecadação 
de Receitas Federais (Darf), para efetuar o recolhimento de que trata 
o art. 23-B da Instrução Normativa SRF n. 83/2001.

ECD - Publicação da versão 7.0.6 do programa da Escri-
turação Contábil Digital

De acordo com a notícia do dia 22 de julho de 2020 do Portal 
do Sped, foi publicada a versão 7.0.6 do programa da Escrituração 
Contábil Digital (ECD), com as seguintes alterações:

1. Melhoria do desempenho do programa na validação;
2. Correção da mensagem de erro na validação do livro “R” com 

os seus livros auxiliares (“A” ou “Z”); e
3. Correção do erro gerado na recuperação do registro J005 da 

ECD	anterior	quando	o	campo	“ID_DEM”	(identificação	das	demons-
trações) é igual a “2” (demonstrações consolidadas).

O programa está disponível no link abaixo, a partir da área de 
downloads do site do Sped:

http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-
-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/
escrituracao-contabil-digital-ecd/escrituracao-contabil-digital-ecd

DITR - Declaração do Imposto sobre a Propriedade Terri-
torial Rural - Exercício de 2020

A Instrução Normativa RFB n. 1.967/2020, DOU de 23 de julho 
de 2020, dispõe sobre a apresentação da Declaração do Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) referente ao exercício de 
2020.

Está obrigado a apresentar a DITR referente ao exercício de 2020 
aquele que seja, em relação ao imóvel rural a ser declarado, exceto o 
imune ou isento:

I - na data da efetiva apresentação:
a) a pessoa física ou jurídica proprietária, titular do domínio útil 

ou possuidora a qualquer título, inclusive a usufrutuária;
b) um dos condôminos, quando o imóvel rural pertencer simulta-

neamente a mais de um contribuinte, em decorrência de contrato ou 
decisão judicial ou em função de doação recebida em comum; e

c) um dos compossuidores, quando mais de uma pessoa for pos-
suidora do imóvel rural;

II - a pessoa física ou jurídica que, entre 1º de janeiro de 2020 e 
a data da efetiva apresentação da DITR, tenha perdido:

a) a posse do imóvel rural, pela imissão prévia do expropriante, 
em processo de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, 
ou	por	interesse	social,	inclusive	para	fins	de	reforma	agrária;

b) o direito de propriedade pela transferência ou incorporação do 
imóvel rural ao patrimônio do expropriante, em decorrência de de-
sapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse 
social,	inclusive	para	fins	de	reforma	agrária;	ou

c) a posse ou a propriedade do imóvel rural, em função de alie-
nação ao Poder Público, inclusive às suas autarquias e fundações, ou 
às instituições de educação e de assistência social imunes ao imposto;

III - a pessoa jurídica que tenha recebido o imóvel rural nas hipó-
teses previstas no item II, desde que os fatos descritos nessas hipóte-
ses tenham ocorrido entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2020; e

IV - nos casos em que o imóvel rural pertencer a espólio, o 
inventariante, enquanto não ultimada a partilha, ou, se este não tiver 



sido nomeado, o cônjuge meeiro, o companheiro ou o sucessor a 
qualquer título.

A DITR deve ser apresentada no período de 17 de agosto a 30 
de setembro de 2020 pela Internet, por meio do Programa ITR 2020, 
disponível no endereço http://receita.economia.gov.br.

A entrega da DITR depois do prazo previsto, se obrigatória, sujeita 
o contribuinte à multa de um por cento ao mês-calendário ou fração 
de atraso, calculada sobre o valor total do imposto devido, sendo que 
seu valor não pode ser inferior a R$ 50,00.

O valor do ITR apurado pode ser pago em até quatro quotas 
iguais, mensais e consecutivas, observado o seguinte:

I - nenhuma quota pode ter valor inferior a R$ 50,00;
II - o imposto de valor inferior a R$ 100,00 deve ser pago em 

quota única;
III - a primeira quota ou quota única deve ser paga até o dia 30 de 

setembro de 2020, último dia do prazo de apresentação da DITR; e
IV - as demais quotas devem ser pagas até o último dia útil de 

cada mês, acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do Siste-
ma Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, 
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês de outubro 
de 2020 até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% no mês do 
pagamento.

Integração entre o Sistema Nacional de Cadastro Rural 
(SNCR) e o Cadastro de Imóveis Rurais (Cafir)

A Instrução Normativa conjunta RFB/INCRA nº 1.968, DOU de 23 
de julho de 2020, dispõe sobre a integração entre o Sistema Nacio-
nal	de	Cadastro	Rural	(SNCR)	e	o	Cadastro	de	Imóveis	Rurais	(Cafir),	
por	meio	da	vinculação	dos	imóveis	neles	inscritos,	com	a	finalidade	
de estruturação do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR).

A integração dos cadastros será realizada mediante atualização 
cadastral dos imóveis inscritos no Sistema Nacional de Cadastro 
Rural	(SNCR)	e	no	Cadastro	de	Imóveis	Rurais	(Cafir),	de	forma	a	
promover a vinculação entre eles nos referidos sistemas.

O procedimento de vinculação mencionado acima deverá ser 
realizado por meio do serviço “Gerenciar Vinculação” do sistema ele-
trônico online do CNIR, disponível nos sítios da Secretaria Especial da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e do Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra) na Internet, nos seguintes prazos:

I - para imóveis rurais com área maior que 50 ha (cinquenta 
hectares), até o dia 30 de dezembro de 2021; e

II - para os imóveis rurais com área menor ou igual a 50 ha, até 
o dia 30 de dezembro de 2022.

O descumprimento da vinculação sujeita o imóvel rural à:
I	-	situação	de	pendência	cadastral	no	Cafir;	e
II	-	seleção	no	SNCR	para	fins	de	inibição	da	emissão	do	Certifi-

cado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR).
A referida Instrução Normativa Conjunta entrará em vigor em 1º 

de agosto de 2020.

EFD – ICMS/IPI - Alterações introduzidas pela Nota Técni-
ca 1/2020, versão 1.0 - Efeitos a partir de 01.01.2021

O Ato Cotepe/ICMS nº 44/2018 dispõe sobre o Manual de 
Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital (EFD-ICMS/IPI), 
de acordo com as alterações introduzidas pela Nota Técnica EFD-
-ICMS/IPI nº 01/2020, versão 1.0, divulgada no Portal  Nacional do 
Sped, com efeitos a partir de 1º.01.2021.

Decorrente disso, deverão ser observadas as regras de escritu-
ração e de validação do Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital 
(EFD-ICMS/IPI), versão 3.0.4, também disponibilizado no Portal 
Nacional do Sped.

INSS

Covid-19 - Dedução primeiros 15 dias do afastamento
A Nota publicada no dia 21 de julho de 2020 no Portal do 

eSocial, dispôs que, “Considerando o disposto no art. 6º da Lei n. 
13.982 de 02 de abril de 2020, encerrou-se no período de apura-



ção 06/2020 o direito de dedução do custo salarial referente aos 
primeiros 15 dias de afastamento do trabalhador acometido com 
o Covid-19. Ou seja, esta rubrica não pode mais ser deduzida na 
forma da Nota Orientativa n. 21/2020.”

ICMS

Reforma Tributária RS - Principais propostas do governo
De acordo com a notícia publicada no site do Sefaz RS no dia 

16 de julho de 2020, o Governador do Estado do Rio Grande do 
Sul apresentou o conjunto de medidas na quinta-feira (16/7), por 
videoconferência, referente a Reforma Tributária RS com as principais 
propostas do governo.

Veja, abaixo, a notícia na integra:
“Reforma Tributária RS: quais são as principais propostas do 

governo
Com	o	objetivo	de	simplificar	o	modelo	tributário,	padronizar	com	

os de outros Estados e se aproximar dos sistemas mais modernos do 
mundo, o governador Eduardo Leite apresentou, nesta quinta-feira 
(16/7), as propostas que compõem a Reforma Tributária RS.

As medidas foram agrupadas em oito macroestratégias, divulga-
dos previamente na terça-feira (14/7), quando Leite e o secretário da 
Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, falaram dos conceitos que per-
meiam esse conjunto de propostas estratégico e inovador.

A seguir, veja as propostas de cada uma das oito macroestraté-
gias:

SIMPLIFICAÇÃO COM REDUÇÃO DO NÚMERO DE ALÍQUOTAS 
DO ICMS

O modelo atual de tributação no RS tem cinco alíquotas (12%, 
18%, 20%, 25% e 30%) e a proposta é reduzir para duas (17% e 
25%).	Gera	simplificação	do	sistema,	com	eficácia	operacional,	
redução de custos e segurança jurídica. A mudança será gradativa, 
observado o período de transição, e estará concluída em 2023.

REDISTRIBUIÇÃO DA CARGA

A proposta prevê redução das alíquotas incidentes sobre a maior 
parte dos produtos, mas também elevação das alíquotas de vinho, 
refrigerante, aguardente e GLP. Vinho e aguardente, que são tribu-
tados a 18%, e refrigerante, com 20%, passariam a ter alíquota de 
25%, igualando-se à alíquota já aplicada às outras bebidas (exceto 
água mineral, refresco, suco e bebidas de frutas). O GLP passa de 
12% para 17%. Quanto ao vinho, o RS propõe utilizar a “cola”, que 
significa	usar	o	mesmo	benefício	concedido	em	SC,	para	que	o	vinho	
gaúcho mantenha competitividade no mercado local, frente aos de 
outros Estados ou mesmo importados.

MEDIDAS DE ESTÍMULO À ATIVIDADE ECONÔMICA E À RETO-
MADA PÓS-COVID

Embora representem custos para o Estado, as medidas propostas 
são equilibradas pelo conjunto das demais. Elas atendem a reivindi-
cações históricas de setores importantes para o Estado e não pode-
riam ser adotadas em outros momentos exatamente pela necessidade 
de estarem agregadas a iniciativas que melhor podem equilibrar o 
sistema.

Redução da alíquota efetiva para compras internas
Para diminuir os custos de aquisição, o que também gera compe-

titividade, se propõe a redução do imposto a ser pago nas operações 
internas entre empresas do RS para 12% (atual é 18%). Esse diferi-
mento parcial do pagamento do ICMS é extensivo a empresas do 
Simples Nacional a partir de 2021.

Redução do prazo de creditamento do ICMS dos bens de capital
A proposta é reduzir para parcela única o prazo de creditamento 

do ICMS por aquisição de Bens de Capital, o que, uma vez aprovada 
no Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), tornará mais 
barata a aquisição de máquinas e equipamentos, estimulando a ins-
talação de novas plantas industriais e a renovação das que já estão 
instaladas no RS.

Devolução parcial dos créditos de “uso e consumo”
Outra proposta de estímulo à atividade econômica é a autoriza-

ção para que empresas industriais gaúchas recuperem parte do ICMS 



pago na aquisição de Bens de Uso e Consumo. Essa medida reduz os 
custos	operacionais,	com	o	fim	do	efeito	cascata	sobre	o	imposto	com	
a cumulatividade do ICMS. Além disso, a intenção é reduzir o volume 
de demandas judiciais e a complexidade relacionada a estes créditos 
de ICMS.

Devolução de saldos credores de exportação
Atualmente, as empresas exportadoras têm limitações para serem 

restituídas de saldos credores de ICMS. A legislação do RS permite 
que essas empresas paguem seus fornecedores com esses “saldos 
credores”, mas apenas uma parte, que vai de 30% a 70%, depen-
dendo do porte da exportadora (quanto maior menor o percentual). 
A proposta é tratar os créditos de forma distinta. Os que decorrem de 
aquisição de empresas do RS (ICMS pago para o Estado) poderão ser 
utilizados integralmente para comprar máquinas e equipamentos no 
Estado.	Se	esse	valor	não	for	suficiente,	poderão	ser	utilizados	os	cré-
ditos decorrentes de compras interestaduais (ICMS pago para outros 
Estados), mas na mesma proporção atual.

Revisão do Simples Gaúcho
Como medida de apoio às micro e pequenas empresas do 

Simples, será mantida a isenção para as cerca de 200 mil pequenas 
empresas que faturem até R$ 360 mil por ano em 2021. A partir de 
2022, será mantida até a faixa de R$ 180 mil por ano, mantendo a 
isenção para 160 mil empresas.

Extinção do Difal (“imposto de fronteira”)
Atendendo a uma demanda histórica do setor, as micro e peque-

nas empresas não precisarão pagar mais o Diferencial de Alíquotas 
(Difal), chamado de “imposto de fronteira”, a partir de 2022.

Estímulo à importação pelo RS
Para estimular a atividade de importação através da infraestru-

tura aeroportuária do RS, está sendo proposta uma equalização do 
tratamento tributário nas importações de produtos que não sejam 
produzidos no RS, com o praticado por outros Estados da Região Sul. 
O objetivo da medida é ampliar a atividade e utilização da infraestru-
tura aeroportuária gaúcha.

REVISÃO SISTEMÁTICA DE BENEFÍCIOS FISCAIS
Extinção parcial de isenções e reduções de base de cálculo
A Reforma prevê a extinção da maior parte dos benefícios con-

cedidos na forma de Redução de Base de Cálculo (RBC), como os 
da cesta básica de alimentos, cesta básica de medicamentos, carne 
e demais produtos comestíveis simplesmente temperados, de aves 
e de suínos, e erva-mate. Ao mesmo tempo, a redução da alíquota 
normal, de 18% para 17%, patamar que será atingido de forma 
gradativa até 2023 para estes produtos.

Criação do Fundo Devolve ICMS
Outra	proposta	de	revisão	sistemática	de	benefícios	fiscais	prevê	

a criação do Fundo Devolve-ICMS, que será formado com recursos 
proporcionais aos benefícios concedidos pelo Estado. O objetivo é 
obter recursos para a política de devolução do ICMS para famílias 
de baixa renda, para investimentos em infraestrutura relacionados à 
atividade agropecuária, para incentivo à inovação e à pesquisa cien-
tífica	e	tecnológica	e	para	o	equilíbrio	das	finanças	públicas.

REDUÇÃO DO ÔNUS FISCAL PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA
A iniciativa inovadora que está sendo construída pelo RS consiste 

em devolver parte do ICMS a famílias de baixa renda (até três salá-
rios mínimos). As famílias receberão uma restituição correspondente 
a	um	valor	fixo	mínimo	e	mais	um	percentual	do	imposto	suportado.	
Este percentual será maior para famílias relativamente mais pobres, 
combatendo uma das principais distorções do ICMS que é a regres-
sividade. Haverá também um teto de devolução por cadastrado. O 
RS seria o primeiro Estado a devolver parte do ônus suportado pelos 
cidadãos.

MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Receita 2030
Algumas medidas já estão em andamento e agora se propõe o 

encaminhamento para implementação de 10 novas iniciativas para 
uma arrecadação mais moderna, com menos custo para as empresas 
e um melhor ambiente de negócios.

Medidas de combate à sonegação e informalidade



•	Regime	Especial	de	Fiscalização	(REF):	nova	forma	de	controle	
sobre os devedores contumazes, reduzindo o dano ao Estado e à 
concorrência.
•	Receita	Extrafiscal:	atribui	ao	fisco,	em	conjunto	com	órgãos	de	

regulação e controle, e entidades setoriais, mecanismos que per-
mitam a suspensão temporária da inscrição em caso de indícios de 
fraude (empresas noteiras) e por descumprimento de requisitos legais 
regulatórios (agências reguladoras). Exemplo: postos combustíveis 
(autorização ANP e Inmetro etc).
•	Recolhimento	on-line	do	ICMS:	Implementar	nova	Guia	de	Arre-

cadação Eletrônica permitindo o recolhimento do ICMS no momento 
o pagamento pelo consumidor de sua fatura. Regulamentação da Lei 
15.436/20 (PL100/19).
•	Câmaras	Técnicas	Setoriais:	criação	das	Câmaras	Setoriais	

para discussão de políticas e ações para combate a práticas concor-
renciais desleais, bem como pirataria, contrabando e sonegação.

TRANSPARÊNCIA E CIDADANIA
•	Receita	Certa:	devolução	de	ICMS	aos	cidadãos
Além da devolução parcial do ICMS a famílias de baixa renda, 

por meio do Fundo Devolve-ICMS, todos os cidadãos gaúchos, de 
todas as classes sociais, poderão ter retorno de parte do tributo pago. 
Isso	porque	o	governo	do	Estado	está	propondo,	no	âmbito	da	Refor-
ma Tributária RS, a criação do Receita Certa. O projeto assegura que 
parte do incremento real de arrecadação de ICMS do setor varejista 
retorne à população que esteja cadastrada no programa Nota Fiscal 
Gaúcha (NFG) e que solicite a inclusão do CPF em documentos 
fiscais	na	hora	da	compra.	O	cidadão	ainda	tem	a	opção	de	doar	o	
valor a que tem direito para suas entidades assistenciais cadastradas 
no programa Nota Fiscal Gaúcha.
•	Ampliação	dos	valores	para	as	entidades	assistenciais
A ampliação do repasse de valores para ações sociais, estimulan-

do	o	cidadão	a	pedir	nota	fiscal,	passando	de	R$	20	milhões	para	R$	
30 milhões.

TRIBUTAR MENOS CONSUMO E MAIS PATRIMÔNIO
IPVA
•	Adoção	de	alíquota	de	3,5%	para	automóveis	e	camionetas
•	Alteração	dos	critérios	de	isenções:	serão	isentos	veículos	fabri-

cados há mais de 40 anos (e não 20 anos)
•	Redução	do	valor	mínimo	do	IPVA	de	quatro	UPF	para	até	uma	

UPF (atualmente, no valor de R$ 20,30)
•	Revisão	do	benefício	de	Bom	Motorista:	com	três	anos	sem	

infrações haverá desconto de 5%; dois anos sem infrações, 3%; e um 
ano sem infrações, 2%
•	IPVA	Verde:	será	estendida	para	os	veículos	hídricos	até	2023	

a isenção já existente para os veículos elétricos, a partir da sanção 
da lei. Também haverá isenção por dois anos do IPVA na compra até 
2023 de novos ônibus e caminhões e isenção por quatro anos de 
ônibus novo com características de biossegurança.

ITCD – REVISÃO DA CARGA
A proposta é adotar faixas de alíquotas progressivas para causa 

mortis de 7% e 8% e de alíquotas progressivas para doações de 5% 
e 6%. Além disso, busca-se prever explicitamente a incidência de 
Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer 
Bens e Direitos (ITCD), com Substituição Tributária, sobre planos de 
previdência privada como PGBL (Programa de Gerador de Benefício 
Livre) e VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre).

Texto: Vanessa Kannenberg
Edição: Marcelo Flach/Secom”

Receita Estadual avança para simplificar obrigações 
acessórias dos contribuintes

De acordo com a notícia publicada no site do Sefaz RS no dia 20 
de	julho	de	2020,	a	Receita	Estadual	avança	para	simplificar	obriga-
ções acessórias dos contribuintes.

Veja, abaixo, a notícia na integra:
“Receita	Estadual	avança	para	simplificar	obrigações	acessórias	

dos contribuintes



A Receita Estadual, em parceria com a Companhia de Proces-
samento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs), deu 
mais	um	importante	passo	rumo	à	simplificação	das	obrigações	tribu-
tárias acessórias dos contribuintes. Os avanços estão relacionados à 
dispensa da escrituração das Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas 
(NFC-e)	na	Escrituração	Fiscal	Digital	ICMS/IPI	(EFD)	e	ficam	disponí-
veis somente aos contribuintes que possuírem boa qualidade na emis-
são dos documentos eletrônicos, com índice desprezível de rejeições e 
com inclusão correta, sempre que necessário, das informações sobre 
benefícios	fiscais	e	ICMS	efetivo.

Por meio da novidade, ao invés de lançar cada uma das ope-
rações registradas por NFC-e, bastará o contribuinte informar, em 
conformidade com os dados previamente processados pela Receita 
Estadual, os totais mensais relativos ao débito de ICMS e ao ICMS 
efetivo. Isso é possível porque uma série de informações passam a 
ser	processadas	diretamente	pelo	fisco,	com	base	nos	respectivos	
documentos	fiscais	eletrônicos	autorizados.	As	informações	estão	dis-
poníveis na área logada do e-CAC e também passarão a ser exibidas 
pelo Aplicativo da Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA) já 
no mês de agosto de 2020. 

A medida está inserida no contexto da agenda Receita 2030, 
que consiste em 30 iniciativas para modernização da administração 
tributária gaúcha. Uma dessas iniciativas, a Obrigação Fiscal Única, 
foca	justamente	na	simplificação	das	obrigações	acessórias,	com	ên-
fase na apuração automatizada do ICMS com base nos documentos 
fiscais	eletrônicos	emitidos	pelos	contribuintes.	O	primeiro	documento	
abrangido é a NFC-e, mas a previsão é, tão logo a sistemática se 
consolide e seja aprovada pelos usuários, dispensar a escrituração de 
outros modelos.

Assim, a ideia é restringir gradualmente as obrigações acessórias 
dos	contribuintes	a	apenas	emitir	o	documento	fiscal	da	operação	
ou	prestação,	deixando	todo	o	resto	para	o	fisco.	Entre	os	benefícios	
esperados estão a melhoria do ambiente de negócios e a redução 
da burocracia e do custo tanto para os contribuintes quanto para o 

Estado, aumentando também a segurança jurídica da relação.
	•	Inovação	e	simplificação
A dispensa da escrituração da NFC-e tem origem em uma atitude 

pioneira da Receita Estadual, que propôs nacionalmente a alteração 
do Ajuste SINIEF 02/2009, que trata da EFD ICMS/IPI, prevendo a 
possibilidade. A novidade deverá gerar resultados práticos de sim-
plificação	para	os	contribuintes,	com	efeitos	mais	relevantes	do	que	
a simples substituição da Guia de Informação e Apuração do ICMS 
(GIA)	pela	EFD,	pois	irão	permitir	a	simplificação	de	todo	o	processo,	
com mais segurança jurídica para as partes e garantindo a conformi-
dade na apuração do ICMS, a partir da manutenção de uma única 
fonte de informação.

A comparação entre o tamanho da informação dispensada pela 
medida de apuração assistida adotada e pelo que proporcionaria 
a dispensa da GIA (solicitada por alguns contribuintes) demonstra a 
relevância	e	a	dimensão	da	novidade	que	está	sendo	implementada	
pelo	fisco.	Enquanto	a	dispensa	da	GIA	representaria	uma	economia	
de	8KB,	a	dispensa	da	escrituração	da	NFC-e	significa,	tendo	como	
exemplo um estabelecimento varejista que faz o Ajuste da Substitui-
ção Tributária, a economia de 313MB, ou seja, 39 mil vezes mais 
que na primeira situação. Seria como comparar a espessura de um 
notebook	fino	(1,7cm)	com	a	altura	de	duas	Torres	Eiffel,	uma	em	
cima da outra (648m).



Texto: Ascom Fazenda/ Receita Estadual”

Alterações no RICMS/RS, divulgadas pela SEFAZ/RS:
1) Decreto n. 55.369/2020, DOE de 20/07/2020
• Prorrogação da base de cálculo reduzida no serviço de 

monitoramento e rastreamento de veículos de cargas - Alt. 5311 
– Conv. ICMS 139/06 – Prevê a prorrogação, por prazo indetermina-
do, da redução de base de cálculo do ICMS incidente nas prestações 
onerosas de serviço de comunicação na modalidade de monitora-
mento e rastreamento de veículo e carga, de forma a manter a carga 
tributária atual. (Lv. I, art. 24, VI, “a” e “c”)

2) Decreto n. 55.371/2020, DOE de 23/07/2020
• Isenção referente ao transporte intermunicipal de cargas –Re-

dução das restrições para a fruição do benefício - Alt. 5313 – Conv. 
ICMS 04/04 - Reduz as restrições para a fruição da isenção referente 
ao transporte intermunicipal de cargas. (Lv. I, art. 10, IX, notas 01 e 02)

Alterações na Instrução Normativa DRP 45/98, divulga-
das pela SEFAZ/RS:

1) Instrução Normativa RE n. 54/2020, DOE de 
22/07/2020

• Procedimentos para apurar o estoque e creditar imposto 
relativo a mercadorias excluídas da substituição tributária - Esta-
belece procedimentos para realização de inventário e apuração do 
imposto relativo ao estoque, na hipótese de exclusão de mercadorias 
do regime de substituição tributária. (Tít. I, Cap. IX, 16.0, 19.2.2.3 e 
23.0)

• ICMS ST – Exclusão da água mineral, potável ou natural, 
em embalagem plástica retornável com volume igual ou superior 
a 20 litros - Protocolo ICMS 03/20 - exclui a água mineral, potável 
ou natural, em embalagem plástica retornável com volume igual ou 
superior a 20 litros da lista de bebidas sujeitas ao regime de substitui-
ção tributária. (Ap. XXXVI, S. I, XII)

ISSQN – PORTO ALEGRE/RS

Prorrogações de prazos de vencimentos motivadas pelo 
estado de calamidade decorrente do novo Coronavírus (CO-
VID-19)

Em virtude das medidas adotadas pelo Executivo Municipal de 
Porto Alegre/RS para reduzir o impacto social e econômico do estado 
de calamidade provocado pela emergência de saúde pública de im-
portância	internacional	decorrente	do	novo	Coronavírus	(COVID-19),	
foram publicados, através do Decreto n. 20.658/20, DOPA de 17 
de julho de 2020, prorrogações de vencimentos de impostos, taxas 
municipais, contratos, alvarás, licenças e autorizações, devidamente 
discriminados no referido decreto municipal. 

Dentre estes, destaca-se a prorrogação do vencimento dos cré-
ditos tributários decorrentes do Imposto Sobre Serviços de qualquer 
Natureza (ISSQN), nos casos relativos à prestação de serviços sob a 
forma	de	trabalho	pessoal	do	próprio	contribuinte,	como	profissionais	



autônomos, conforme estabelecido na al. b do inc. I do art. 3º, na al. 
d do inc. I e no § 2º do art. 6º, todos do Decreto nº 20.415 , de 2 de 
dezembro de 2019, com vencimento nos meses de abril, maio, ju-
nho, julho e agosto de 2020, nos termos do pagamento anual a que 
se refere o art. 47 da Lei Complementar nº 7, de 1973, da seguinte 
forma:

I - abril, vencimento em outubro de 2020;
II - maio, vencimento em novembro de 2020; e,
III - junho, julho e agosto, vencimento em dezembro de 2020.
Assim,	recomenda-se	que	o	contribuinte	portoalegrense	verifique	

as	disposições	constantes	no	Decreto	n.	20.415/20,	para	certificar-se	
dos novos prazos estabelecidos especialmente para as demais obri-
gações e permissões, pois cada uma delas têm prazos de vencimento 
prorrogados distintamente.


