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MEDIDAS ADOTADAS
PELO GOVERNO
PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO DA CPP,
CPRB E CPP RURAL:
Competência Março

Recolhimento em 20/08/2020.

Competência Abril

Recolhimento em 20/10/2020.

NOTA: as contribuições devidas pelo empregado ou sujeitas à
sub-rogação devem ser recolhidas normalmente.

PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO DO PIS/COFINS:
Competência Março

Recolhimento em 25/08/2020.

Competência Abril

Recolhimento em 23/10/2020.

Nota: Os vencimentos de PIS/COFINS devidos com base no
inciso I do art. 18 da Medida Provisória nº 2.158-35, que se
dão no dia 20 de cada mês, também foram prorrogados para
as mesmas datas dos meses de agosto e outubro.

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DA
EFD CONTRIBUIÇÕES:
Prazo de Abril
(competência Fev/20)

Entrega até 10º dia útil de julho

Prazo de Maio
(competência Mar/20)

Entrega até 10º dia útil de julho

Prazo de Junho
(competência Abr/20)

Entrega até 10º dia útil de julho

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DA DCTF:
Prazo de Abril (competência Fev/20)

Entrega até 15º dia útil de julho

Prazo de Maio (competência Mar/20)

Entrega até 15º dia útil de julho

Prazo de Junho (competência Abr/20)

Entrega até 15º dia útil de julho

Nota: Importante notar que a prorrogação da DCTFWeb, do ESocial e do EFD-Reinf não foi contemplada. Ademais,
diversas dúvidas práticas quanto à aplicação da prorrogação da entrega das obrigações acessórias têm surgido, por
isso recomendemos que uma análise detalhada em situações especí�cas para evitar non-compliance.

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE TRANSMISSÃO DA ECD:
Referente ao ano-calendário de 2019

prorrogada entrega até o último dia do mês de julho 2020.

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO:
Redução à alíquota zero, até 30 de setembro de 2020, na importação de produtos que podem auxiliar na contenção da
disseminação do vírus, bem como adoção de tratamento prioritário para a liberação dessas mercadorias (Resolução
CAMEX nº 17/2020).

IPI:
Redução à alíquota zero, até 30 de setembro de 2020, na importação de produtos que podem auxiliar na contenção da
disseminação do vírus (Decreto nº 10.285/2020).
Fica também reduzida a zero a alíquota do IPI nos NCMs 3926.90.40 (artigos de laboratório ou farmácia), 4015.19.00
(luvas, mitenes e semelhantes, exceto para cirurgia), 9025.11.10 (termômetros clínicos), até 1º de Outubro de 2020,
conforme Decreto nº 10.302/2020.

SIMPLES NACIONAL:
Postergação do pagamento dos tributos federais, estaduais e municipais apurados por meio do Simples Nacional
referente às apurações de março, abril e maio de 2020 (Resolução CGSN n° 154/2020).
Novos prazos de vencimento dos tributos federais administrados no Simples:
Competência Março
Competência Abril
Competência Maio

Recolhimento em 20/10/2020
Recolhimento em 20/11/2020
Recolhimento em 21/12/2020

Novos prazos de vencimento dos tributos estaduais e municipais administrados no Simples:
Competência Março
Competência Abril
Competência Maio

Recolhimento em 20/07/2020
Recolhimento em 20/08/2020
Recolhimento em 21/09/2020

SISTEMA “S”:

Redução, até 30 de junho de 2020, em 50% nas contribuições ao Sistema “S” - Sesi, Senai, Sesc, Senac, Sest, Senat,
Senar e Sescoop (MP 932/2020).

FGTS:

Publicada em 22 de março de 2020, a Medida Provisória nº 927 que suspende a exigibilidade do recolhimento do
FGTS pelos empregadores, referente às competências de março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril,
maio e junho de 2020.
O recolhimento das competências suspensas poderão ser objeto de parcelamento em até seis parcelas mensais, a
partir de julho de 2020, sem a incidência de atualização, multa e encargos.
Para usufruir da suspensão, os empregadores devem declarar as informações até 20 de junho de 2020, o que enseja
a con�ssão do débito.
Em caso de rescisão de contrato de trabalho, o empregador �ca obrigado a recolher os valores, sem incidência de
atualização, multa e encargos. Contudo, as eventuais parcelas vincendas terão sua data de vencimento antecipada
para o prazo de recolhimento usual.
Fica suspensa a contagem prescricional dos débitos de FGTS pelo prazo de 120 dias.
Os certi�cados de regularidade emitidos anteriormente à MP serão prorrogados por 90 dias. Os parcelamentos em
curso com parcelas a vencer no período de suspensão não impedirão a emissão do certi�cado de regularidade.

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - IRPF
Prorrogado, até 30 de junho de 2020, o prazo para entrega Declaração de Ajuste anual de imposto de renda pelas
pessoas físicas (IRPF).
Dispensa da obrigatoriedade de se informar o número constante no recibo de entrega da última declaração
apresentada, relativa ao exercício de 2019, ano-calendário de 2018.

MEDIDAS DE COMEX:

Foi autorizada a apresentação de documentos instrutivos para as operações de importação via upload no Portal Único
do Siscomex (mudança não teve necessariamente como causa o COVID-19).
Alteração na IN 680/2006 permitindo a remoção de mercadorias antes da inspeção aduaneira na importação, em 3
hipóteses: 1) se forem materiais utilizados no combate ao COVID-19 (luvas, máscaras, álcool gel, etc); 2) se forem
equipamentos (bens de capital) utilizados no combate ao COVID-19 (ex: respirador); e 3) importações realizadas por
empresas certi�cadas ao OEA na modalidade conformidade nível 2.

DESPACHO ADUANEIRO DE IMPORTAÇÃO:

O Certi�cado de Origem das mercadorias importadas poderá ser apresentado no prazo de 60 dias contado da data do
registro da DI.

DRAWBACK:

Prorrogação adicional por mais um ano, contado da data do respectivo termo, dos prazos de suspensão do pagamento
de tributos abrangidos pelo drawback, desde que que tenham sido prorrogados por um ano pela autoridade �scal e que
tenham termo em 2020.

CND FEDERAL

Prorrogação, por 90 dias, da validade das certidões de regularidade �scal (CND e CNEP), válidas na data da publicação
da Portaria Conjunta RFB/PFGN nº 555/2020 (24/03/2020).

TRIBUTOS FEDERAIS

Para os demais tributos federais, exceto pelas prorrogações do PIS/Co�ns e das contribuições previdenciárias já
mencionadas, ainda não há medida de diferimento anunciada (vide ao �nal deste material comentários sobre potencial
estratégia judicial para prorrogação dos tributos com base na Portaria MF 12/2012), devendo os contribuintes
continuarem atentos aos seus vencimentos, exempli�cativamente:
(I)
(II)
(III)
(IV)

IRPJ/CSLL: Último dia do mês;
IPI: Dia 25 de cada mês;
IRRF: Dia 20 de cada mês.
Dentre outros.

Os parcelamentos em curso também não tiveram seu vencimento prorrogado pelos atos normativos em análise.

Medidas adotadas pela PGFN:

Estão suspensos os prazos para (Portaria PGFN n° 7.820/2020):
Exclusão de contribuintes por inadimplência de parcelas;
Prazos para apresentação de defesas e recursos administrativos (tanto na RFB quanto na PGFN, de
redirecionamento de dívidas);
Medidas de protesto de certidões de dívida ativa pela PGFN;
Emissão eletrônica de despachos decisórios;

Medidas adotadas pela RFB:
Atendimento presencial restrito nas unidades da RFB até 29 de maio de 2020.
Estão suspensos, até 29 de maio de 2020, os prazos para prática de atos processuais e dos seguintes procedimentos
(Portaria RFB nº 543/2020):
Emissão eletrônica automatizada de aviso de cobrança e intimação para pagamento de tributos;
Noti�cação de lançamento da malha �scal da PF;
Procedimento de exclusão de contribuinte de parcelamento por inadimplência de parcelas;
Registro de pendência de regularização no CPF/CNPJ motivado por ausência de declaração e;
Emissão eletrônica de despachos decisórios com análise de mérito em PER/DCOMP.
Exceção à suspensão: possibilidade de ocorrência de decadência ou prescrição do crédito tributário,
procedimento especial de veri�cação da origem dos recursos aplicados em operações de comércio exterior e
combate à interposição fraudulenta de pessoas.

DÉBITOS FEDERAIS – PARCELAMENTO E TRANSAÇÃO
Parcelamento Federal Simpli�cado e Ordinário (pela internet):
Para os débitos relativos a impostos e contribuições federais exceto as contribuições previdenciárias, cujo valor
consolidado, não ultrapasse o montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), podem ser objeto de
parcelamento simpli�cado efetuado pela Internet, em até 60 prestações mensais. Débitos previdenciários não
inscritos em dívida ativa também podem ser parcelados em até 60 prestações, na modalidade de parcelamento
ordinário.

Parcelamentos administrados pela Procuradoria- Geral
da Fazenda Nacional

Fica suspenso por 90 dias o início de procedimentos de exclusão de contribuintes, cuja hipótese de rescisão por
inadimplência de parcelas tenha se con�gurado a partir do mês de fevereiro de 2020 (Portaria nº 10.205, 17 de
abril de 2020).

Parcelamentos RFB e PGFN
Ficam prorrogados os vencimentos de todos parcelamentos administrados pela RFB e PGFN (exceto os aplicáveis ao
regime do Simples Nacional):
Parcelas com vencimento em maio/2020
Parcelas com vecimento em junho/2020
Parcelas com vencimento em julho/2020

31/08/2020
30/10/2020
31/12/2020

NOTA: a prorrogação não afasta a incidência de juros e se aplica somente para as parcelas vincendas a partir da data
da publicação da Portaria ME 201/2020.

Transação Extraordinária (Portaria PGFN nº 9.924/2020)

Permite o pagamento de entrada de 1% do valor total dos débitos a serem transacionados, divididos em até 3
parcelas iguais e sucessivas; parcelamento do restante em até 81 meses, sendo em até 142 meses para
microempresas, EI, EPP, etc e; diferimento do pagamento da primeira parcela do parcelamento desta última
hipótese para o último dia útil do terceiro mês consecutivo ao mês de adesão.

O prazo para a adesão à transação extraordinária é até 30 de junho de 2020.

Transação resolutiva de litígio

Permite a transação nos casos de créditos tributários não judicializados, na dívida ativa e nos tributos da União, cuja
cobrança é feita pela PGFN e na dívida ativa das autarquias e das fundações públicas federais.
A transação pode contemplar benefícios, são eles: a concessão de descontos nas multas, nos juros de mora e nos
encargos legais relativos a créditos a serem transacionados considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação;
oferecimento de prazos e formas de pagamento especiais; e oferecimento de substituição ou a alienação de
garantias e de constrições.

Transação da dívida ativa da União

Permite as seguintes concessões: oferecimento de descontos aos débitos considerados irrecuperáveis ou de difícil
recuperação; possibilidade de parcelamento; possibilidade de diferimento ou moratória; �exibilização das regras
para aceitação, avaliação, substituição e liberação de garantias; �exibilização das regras para constrição ou
alienação de bens ; e possibilidade de uso de créditos líquidos e certos do contribuinte em desfavor da União,
reconhecidos em decisão transitada em julgado ou precatórios federais próprios ou de terceiros.

Estado de São Paulo

Decreto nº 64.879/2020: Suspensão, por 90 dias, dos atos destinados a levar a protesto débitos inscritos na dívida
ativa.
Resolução Conjunta SFP/PGE nº 01/2020: Prorrogação, por 90 dias, da validade de certidões positivas com efeitos de
negativas vencidas no período compreendido entre 01/03/2020 a 30/04/2020.

ICMS - PARCELAMENTO
Caso haja o parcelamento de débitos antes do vencimento, há a incidência de multa de 2% (ao invés da multa de
20%). É possível coexistir até 7 parcelamentos ordinários de débitos não inscritos, nas seguintes condições:

TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS

Portaria CARF 8.112/2020:
Suspensão, até 30 de abril de 2020, dos prazos para a prática de atos processuais no âmbito do CARF.

Ato TIT 05/2020:
Prorrogação até 31 de maio de 2020 da suspensão das sessões de julgamento das Câmaras Julgadoras e da Câmara
Superior e da publicação de intimações no âmbito Contencioso Administrativo Tributário, bem como interrupção dos
prazos processuais referentes a processos e expedientes físicos em trâmite no Tribunal e nas unidades subordinadas.

PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIOS DE ICMS:
O Convênio ICMS nº 22/2002, publicado no dia 06/04/2020, prorrogou diversos Convênios de ICMS. Dentre
os diversos que tiveram prorrogação até 31.12.2020, ressaltamos o Convenio nº 100/97 (redução de base
de cálculo nas saídas de insumos agropecuários) e o Convênio nº 52/91 (redução da base de cálculo nas
operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas).

POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO DE
TRIBUTOS E PORTARIA MF 12/2012
O que tem sido discutido no meio jurídico é a aplicabilidade da Portaria MF 12/2012, que prevê a prorrogação
do vencimento dos tributos federais por 3 meses quando da existência de decreto estadual que tenha
reconhecido estado de calamidade pública.
Ainda que a referida normativa condicione a sua validade a um ato normativo por parte da Receita Federal do
Brasil, há argumentos favoráveis e aptos a suportar a postergação do pagamento dos tributos federais, mas
recomenda-se que tal estratégia seja bem desenhada em conjunto com o planejamento tributário da
empresa e seja feita via ação judicial especí�ca ( já existem liminares favoráveis neste sentido).
É claro que uma análise detalhada acerca da necessidade e viabilidade da ação é importante, tendo em vista,
também, a publicação da Portaria nº 139/2020, que prorrogou o vencimento do PIS/Co�ns e INSS.
Uma linha análoga à Portaria MF 12/2012 e com fundamento em outros argumentos vem sendo, também,
desenhada no âmbito do ICMS e poderia, também, ser analisada para o ISSQN.

GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
No momento delicado que muitos negócios estão passando, reitera-se a importância de as empresas olharem cada
vez mais para a gestão tributária e�ciente dos seus negócios, a �m de garantir que o melhor modelo e planejamento
tributário esteja implementado.
Existem oportunidades de revisitar conceitos e analisar a melhor forma de governança tributária em todos os
impostos, como por exemplo:
PIS/Co�ns e ICMS: revistando o conceito utilizado para tomada de créditos, seja nas apurações mensais ou ainda
para a recuperação de créditos extemporâneos/acumulados.
IRPJ/CSLL: revisitando os critérios das adições/exclusões da base tributável (e.g. despesas com Inovação
Tecnológica, Juros sobre Capital Próprio, critérios �scais x contábeis para a PDD/PCLD, critérios de
reconhecimento da variação cambial – que no mês de março/2020 superou 10%, autorizando a mudança de critério
de reconhecimento, exclusões de incentivos de ICMS da base do IRPJ/CSLL, validação das margens presumidas
utilizadas no Lucro Presumido)
Previdenciário: redução e recuperação das contribuições previdenciárias sobre certas verbas sem natureza salarial
(e.g. vale-transporte, despesas médicas, aviso prévio indenizado, auxílio doença, dentre outras verbas – neste
aspecto importante salientar que em alguns casos é necessário ação judicial).
Monetização de liminares já obtidas anteriormente em processos judiciais.
As diversas estratégias tributárias da empresa (medidas judiciais, parcelamentos, recuperação de impostos,
mudanças nos critérios de apuração, etc) devem ser objeto de análise conjunta e coordenada, tendo em vista a
necessidade também de se manter nível adequado de compliance (ex: cumprimento de obrigações acessórias ou
análise da possibilidade de sua postergação ante teor da IN 1.243/2012, correta formalização de parcelamentos,
qualidade e validação de novas estratégias tributárias).
Por �m, para empresas com controle estrangeiro, assuntos que podem ganhar importância durante a pandemia do
COVID-19 são: a) remessa de dividendos; b) pagamentos de serviços, royalties e juros; c) injeção de capital/redução
de capital; d) perdão/capitalização de dívidas intercompany, dentre outros. Assim, cresce importância a veri�cação
dos impostos usualmente incidentes nas diversas formas de �uxos de capital do Brasil ao exterior e do exterior para o
Brasil, principalmente em operações intercompany.

