
TRIBUTOS FEDERAIS

– Nova versão dos esquemas XSD da EFD-Reinf v. 1.5.1.

IPI

– TIPI – Adequação da Tabela de Incidência 

do Imposto sobre Produtos Industrializados 

com base na Resolução Gecex n. 93/2020.

ICMS

– NF-e – Publicada a versão 1.10 da NT 2020.007 – 

Transportador Interessado na NF-e.

– NF-e – Publicada a versão 1.10 da NT 2020.006 – 

Criação e Atualização de Regras de Validação.
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OBRIGAÇÕES DA SEMANA

22/02
SIMPLES NACIONAL | Recolhimento dos impostos e contribui-
ções devidos pelas ME e EPP, optantes pelo Simples Nacional, 
referente ao mês de janeiro.

IRPJ/CSLL/PIS/COFINS | Pagamento unificado referente ao mês 
de janeiro decorrente de Regime Especial de tributação aplicável 
às Incorporações Imobiliárias.

ICMS ST – COMPLEMENTAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁ-
RIA – OPERAÇÕES INTERNAS | Complementação efetuada para 
fins de ajuste do montante do imposto retido por substituição 
tributária referente ao mês de janeiro decorrente da diferença 
entre o preço praticado na operação a consumidor final e a base 
de cálculo utilizada para o cálculo do débito de responsabilida-
de por substituição tributária.

ICMS/RS | Recolhimento de janeiro referente aos serviços de 
transportes.

ICMS/RS | Recolhimento pelos produtores ou extratores, refe-
rente janeiro.

ISSQN-DECWeb – SIMPLES NACIONAL – P. ALEGRE | Apresen-
tação, pelas ME/EPP optantes pelo Simples Nacional, da Decla-
ração Eletrônica do ISSQN, referente ao mês de janeiro.

23/02
DCTF – MENSAL | Entrega da DCTF relativa a dezembro. IN n. 
1.599/15.

24/02
IR-FONTE | Recolhimento referente ao 2º decêndio de fevereiro 
das retenções efetuadas sobre aplicações financeiras, juros so-
bre capital próprio, prêmios (concursos e sorteios), multas/van-
tagens/rescisão de contrato.

IOF | Recolhimento referente ao 2º decêndio de fevereiro do IOF 
sobre Operações de Crédito, Cambio, Seguros, Factoring e Ouro-
-ativo financeiro.

25/02
COFINS | Recolhimento relativo ao mês de janeiro. (Demais Entida-
des: Cumulativa (Código 2172); Não-Cumulativa (Código 5856) (*).

PIS | Recolhimento relativo ao mês de janeiro. Faturamento 
Cumulativo (Código 8109) / Não-Cumulativo (Código 6912); Fo-
lha de Pagamento (Código 8301). (*)

IPI | Recolhimento do IPI (exceto código NCM 2402.20.00 da TIPI) 
apurado em janeiro (Códigos de Receita: 0668, 0676, 0821, 0838, 
1097, 5110 e 5123).
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26/02
IOF – CONTRATOS DE DERIVATIVOS FINANCEIROS | Recolhi-
mento referente ao mês de janeiro.

DIF – PAPEL IMUNE | Apresentação da Declaração Especial de 
Informações Relativas ao Controle de Papel Imune (DIF-Papel 
Imune) relativa ao 2º semestre/2020. IN 1817/18 e 1.064/10.

PIS/COFINS – AUTOPEÇAS – RETENÇÕES | Recolhimento refe-
rente a 1ª quinzena de fevereiro.

IRPJ/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – MENSAL | Recolhimentos refe-
rente ao mês de janeiro: (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 
2ª quota do IRPJ e da CSLL (real, presumido ou arbitrado), devi-
dos pelas pessoas jurídicas, relativos ao 4º Trimestre/2020.

INCENTIVOS FISCAIS (*)

a) Recolhimento do valor da opção com base no IRPJ devido 
no mês de janeiro, pelas PJ que recolhem o IRPJ por estima-
tiva. FINOR (Código 9017), FINAM (Código 9032) e FUNRES 
(Código 9058);

b) Recolhimento da 2ª parcela das aplicações no FINOR – (Có-
digo 9004), FINAM (Código 9020) e FUNRES (Código 9045), 
pelas PJ que recolhem o IR com base no lucro real, referente 
ao 4º Trimestre/2020.

IRPJ/SIMPLES NACIONAL | Recolhimento do imposto inciden-
te sobre ganhos de capital referente ao mês de janeiro (Código 
0507).

IRPF | Recolhimentos referente ao mês de janeiro: (1) Recolhi-
mento Mensal -”Carnê-Leão” (Código 0190); (2) Ganho de Capital 
e Alienação de Bens (Código 4600); (3) Renda Variável (Código 
6015). (*)

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). (*) 

REFIS | Pagamento da parcela devida pelas empresas optan-
tes pelo REFIS (Código 9100); Parcelamento Alternativo (Código 
9222). 

REFIS – LEI N. 12996/2014 | Pagamento de parcela/antecipação 
do parcelamento da Lei n. 12.996/2014 (Port Conj. PGFN/RFB n. 
13/14, art. 4º).
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DME | Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Es-
pécie, referente ao mês de janeiro de 2021.

PERT | Programa Especial de Regularização Tributária – PERT – 
Lei 13.496/2017. (*) 

PRR | Programa de Regularização Tributária Rural – PRR – MP n. 
793/2017 e Lei n. 13.606/2018. (*) 

CRIPTOATIVOS | Prestação de informações relativas às ope-
rações realizadas com criptoativos no mês de janeiro – IN RFB 
1.888/2019.

DIMOB | Entrega da declaração relativa ao ano-calendário de 
2020.

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – PESSOA JURÍDICA | For-
necimento do comprovante relativo ao ano de 2020 – IN 119/00.

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – PESSOA FÍSICA | Forneci-
mento do comprovante relativo ao ano de 2020 – IN 1.215/2011.

e-FINANCEIRA | Prestação de informações relativas às opera-
ções financeiras, referente ao 2º Semestre/2020.

DIRF/2020 | Envio da Declaração do IR-Fonte referente ao ano 
de 2020.

COMPROVANTE DE RETENÇÃO IRPJ/COFINS/CSL/PIS-PASEP | 
Fornecimento pelos órgãos públicos ref. 2020. IN 475/04.

COMPROVANTE DE RETENÇÃO COFINS/CSL/PIS-PASEP | For-
necimento pelas pessoas jurídicas, relativa ao ano de 2020.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS 
LIBERAIS | Recolhimento das contribuições referente ao ano de 
2021.

INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS | As instituições fi-
nanceiras deverão fornecer o informe referente ao ano de 2020. 
IN 698/06.

DECRED | As empresas administradoras de cartões de crédito 
devem enviar a Declaração de Operações com Cartões de Crédi-
to – DECRED, relativa ao 2º semestre de 2020 – IN 341/03.

DMED | Entrega do comprovante eletrônico pela pessoa jurídi-
ca ou equiparada nos termos da legislação do imposto sobre a 
renda que houver recebido de pessoa física pagamentos decor-
rentes de serviços de saúde e planos privados de assistência à 
saúde durante o ano-calendário 2020.

DeSTDA | Envio da Declaração de Substituição Tributária, Dife-
rencial de Alíquota e Antecipação pelas empresas optantes pelo 
Simples Nacional referente ao mês de janeiro.

OBSERVAÇÕES:
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IMPORTANTE – NOTA FISCAL GAÚCHA | Os contribuintes, não 
obrigados à entrega da Escrituração Fiscal Digital – EFD, deve-
rão 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 bancá-
rio no dia indicado. (Ex.: Feriado Municipal)
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TRIBUTOS FEDERAIS

NOVA VERSÃO DOS ESQUEMAS XSD DA EFD-REINF V. 1.5.1

De acordo com a notícia do Portal do Sped do dia 12 de feverei-
ro de 2021, foi publicada a versão 1.5.1 dos esquemas XSD da 
EFD-REINF.

Link para acesso aos arquivos: https://cutt.ly/4lthYow.

IPI 

TIPI – ADEQUAÇÃO DA TABELA DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO 
SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS COM BASE NA RESO-
LUÇÃO GECEX N. 93/2020

O Ato Declaratório RFB n. 1/2021, DOU de 18 de fevereiro de 
2021, dispõe sobre a adequação da Tabela de Incidência do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo 
Decreto n. 8.950/2016, às alterações ocorridas na Nomenclatura 
Comum do Mercosul (NCM).

Com essa publicação, tendo em vista o disposto no art. 4º do 
Decreto n. 8.950/2016 e na Resolução Gecex n. 93/2020, a Tabela 

de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi) 
passa a vigorar com as alterações constantes deste Ato Declara-
tório Executivo, mantidas as alíquotas vigentes. 

Ficam criados na Tipi os códigos de classificação constantes do 
Anexo Único deste Ato Declaratório Executivo, com a descrição 
dos produtos, observadas as respectivas alíquotas.

Fica suprimido da Tipi o código de classificação 3923.30.00.

Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial da União.

ANEXO ÚNICO

CÓDIGO 
TIPI DESCRIÇÃO ALÍQUOTA 

(%)

3923.30 Garrafões, garrafas, frascos e artigos semelhantes –

3923.30.10 Recipientes para gás liquefeito de petróleo (GLP) 15

3923.30.90 Outros 15

“Ex” 01 – Esboços de garrafas de plástico, 
fechados em uma extremidade e aberta na outra, 

munida de uma rosca sobre a qual irá adaptar-se a uma 
tampa roscada, devendo a parte abaixo da rosca 
ser transformada, posteriormente, para que seja 

obtida a dimensão e forma desejadas.

0
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ICMS

NF-E – PUBLICADA A VERSÃO 1.10 DA NT 2020.007 – TRANS-
PORTADOR INTERESSADO NA NF-E

De acordo com a notícia do Portal da NF-e do dia 11 de fevereiro 
de 2021, foi publicada na aba “Documentos”, opção “Notas Téc-
nicas”, a versão 1.10 da NT 2020.007, que trata do Transportador 
Interessado na NF-e, com alguns esclarecimentos e com altera-
ções nos prazos de implantação. 

1 – Resumo

Um dos grandes desafios do projeto Nota Fiscal Eletrônica é pro-
ver para os atores envolvidos nos processos da NF-e informações 
de seu interesse de forma eficiente e confiável.

No momento da emissão da NF-e, muitas vezes o emitente ainda 
não definiu o Transportador que ficará responsável pela entrega 
da mercadoria, impedindo, portanto, que essa informação cons-
te em campo específico da NF-e (tag: CNPJ/CPF, id: X04/X05), ou 
mesmo no grupo de pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e 
(tag: autXML, Id: GA01). Em vários outros casos, o responsável 
pelo transporte é o destinatário e, nesses casos, o Emitente não 
tem condições de informar o Transportador no XML da NF-e.

O objetivo desta Nota Técnica é permitir que o Emitente informe 
a identificação do Transportador a qualquer momento, como 
uma das pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e.

No caso em que o transporte não é de responsabilidade do Emi-
tente, o Destinatário poderá gerar o evento, com o mesmo obje-
tivo de autorizar que o Transportador fique autorizado a acessar 
o XML da NF-e.

Nos casos de Redespacho ou Subcontratação, definido o trans-
portador contratado, este poderá também autorizar outro trans-
portador participante da mesma operação de transporte a aces-
sar o XML da NF-e.

O Transportador precisa dos dados da NF-e para instrumenta-
lizar seus processos de transporte e, a partir da geração deste 
evento, possibilita o transportador em buscar o XML da NF-e no 
Ambiente Nacional, por meio do “Web Service de Distribuição 
de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e”, conforme documenta-
do na NT2014.002.

2 – Definições Gerais 

          a) Webservice de Evento

 O Ambiente Nacional disponibiliza um Webservice geral 
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de Eventos que é utilizado para Manifestação do Desti-
natário e outros tipos de Eventos.

 Este evento de “Ator Interessado na NF-e” será imple-
mentado unicamente no Webservice de Eventos do Am-
biente Nacional, na URL: https://cutt.ly/3ltzKLV.

          b) Prazo da versão em homologação

 Sobre a liberação de versões, o combinado com as em-
presas é projetar um prazo de 2 meses entre a implanta-
ção da versão em homologação, antes da sua implanta-
ção em produção.

 No presente caso, a implementação prevista na NT é 
facultativa, portanto, as empresas interessadas nesse 
assunto podem praticar os prazos que julgarem conve-
niente em relação a implantação em homologação e a 
posterior implantação em produção.

3 – Histórico de Alterações / Cronograma

VERSÃO HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÕES IMPLANTAÇÃO 
TESTE

IMPLANTAÇÃO 
PRODUÇÃO

1.00
Evento gerado pelo Emitente 
ou Destinatário informando o 

Transportador interessado pela NF-e
01/02/2021 05/04/2021

1.00a Correção em regra de validação – –

1.10
Alteração no prazo de implantação

01/11/2021 30/11/2021
Melhorias na documentação.

NF-E – PUBLICADA A VERSÃO 1.10 DA NT 2020.006 – CRIAÇÃO 
E ATUALIZAÇÃO DE REGRAS DE VALIDAÇÃO

De acordo com a notícia do Portal da NF-e do dia 15 de fevereiro 
de 2021, foi publicada na aba “Documentos”, opção “Notas Téc-
nicas”, a versão 1.10 da NT 2020.006, que trata do Intermediador 
da Operação – Marketplace e outros, com a inclusão das regras 
YB01-10, YB01-20 e YB02-10 para modelo 65 e alteração nas re-
gras B25c-10, YA02-50 e I08-90.

1 – Resumo

Essa Nota Técnica divulga novos campos e regras de validação 
para a NF-e/NFC-e versão 4.0, visando a adequação ao disposto 
no Ajuste SINIEF 21/2020 e 22/2020, envolvendo a identificação 
do intermediador ou agenciador da operação. 

O prazo previsto para a implementação das mudanças é:
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• Ambiente de Homologação (ambiente de teste das empre-
sas): 01/02/2021.

• Ambiente de Produção: 05/04/2021.

Para os ambientes autorizadores SV-AN, SP, GO, MG os prazos 
previstos para a Nota Técnica 2020.006 v1.00 e v1.10 são:

• Ambiente de Homologação (ambiente de teste das empre-
sas): 01/03/2021.

• Ambiente de Produção: 05/04/2021.

2 – Visão Geral

          a) Alterações de Campos:

               a.1) Criação do campo indicativo do Intermediador/
Marketplace (indIntermed).

 Inclusão do campo de indicativo da operação com 
intermediador/marketplace, que será obrigató-
rio informar quando o indicador de presença for 
1=Operação presencial; 2=Operação não presen-
cial, pela Internet; 3=Operação não presencial, Te-
leatendimento; 4=NFC-e em operação com entrega 
a domicílio; ou 9=Operação não presencial, outros.

               a.2) Alteração no grupo YA (Informações de Pagamento).

                         • Alteração da descrição do campo YA05 para 
“CNPJ da instituição de pagamento” e na obser-
vação alterada para “Informar o CNPJ da insti-
tuição de pagamento, adquirente ou subadqui-
rente. Caso o pagamento seja processado pelo 
intermediador da transação, informar o CNPJ 
deste.

                         • Alteração do campo meio de pagamento YA02, 
incluindo os códigos: 16=Depósito Bancário, 
17=Pagamento Instantâneo (PIX), 18=Transferên-
cia bancária, Carteira Digital, 19=Programa de fi-
delidade, Cashback, Crédito Virtual.

               a.3) Inclusão do grupo YB (Informações do Intermedia-
dor da Transação).

 Inclusão de campos com as informações do inter-
mediador da transação: CNPJ do Intermediador da 
Transação, Identificador Cadastro Intermediador.

          b) Alterações de Regras de Validação:
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               b.1) Criação da regra de validação B25c-10 e B25c-20:

 Regras de validação criadas para preenchimento 
do campo indPres com os códigos:

                         • 1=Operação presencial;

                         • 2=Operação não presencial, pela Internet;

                         • 3=Operação não presencial, Teleatendimento;

                         • 4=NFC-e em operação com entrega a domicílio;

                         • 9=Operação não presencial, outros.

               b.2) Criação da regra de validação YA02-50:

 Regra de validação para impedir o preenchimento 
do meio de pagamento como “99 – Outros”.

               b.3) Criação da regra de validação YA05-20:

 Regra de validação para impedir o preenchimento 
errado do campo CNPJ da instituição de pagamento. 

               b.4) Criação das regras de validação YB01-10, YB01-20 e 
YB02-10: 

 Regras para verificar o preenchimento do grupo In-
formações do Intermediador da Transação. 

          c) Alterações introduzidas na versão 1.10

               • Inclusão das regras YB01-10, YB01-20 e YB02-10 para 
serem aplicadas na Nota Fiscal de Consumidor ele-
trônica, modelo 65. 

               • Criada observação 2 na regra B25c-10 para se apli-
car na Nota Fiscal Avulsa eletrônica a partir de 
05/04/2021 para homologação e 01/09/2021 para 
produção. 

               • Criada observação 2 na regra YA02-50 para não se 
aplicar à Nota Fiscal eletrônica avulsa emitida por 
Produtor Primário.

               • Correção no tamanho do campo YB03, idCadIntTran 
para ser de 2 a 60 caracteres.

               • Alterada a observação do campo YA05.

               • Alterada a regra B25c-10 e B25c-20 para considerar 
indPres=1 (Operação presencial).

               • Regra I08-90 passou a ser a critério da UF.

3 – Histórico de Alterações / Cronograma
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VERSÃO HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÕES IMPLANTAÇÃO 
TESTE

IMPLANTAÇÃO 
PRODUÇÃO

1.00 Criação de campos e Regras de 
Validação – seção 2 desta NT 01/02/2021 05/04/2021

1.10 Prazo de implantação desta NT v1.00 
e v.1.10 para SV-AN, SP, MG e GO 01/03/2021 05/04/2021

1.10 Inclusão das regras YB01-10, YB01-20 
e YB02-10 para modelo 65 01/03/2021 05/04/2021

1.10 Regra YA02-50, observação 2 01/03/2021 05/04/2021

1.10 Regra B25c-10, observação 2 05/04/2021 01/09/2021

1.10 Regra Y08-90, observação 
a critério da UF 01/03/2021 05/04/2021
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