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DIFERIMENTO 
DO SIMPLES, 
FGTS, INSS E 
PIS/COFINS ALÍQUOTA 

ZERO DO 
IOF-CRÉDITO

PRAZOS
SUSPENSOS

Judiciais e 
administrativos

REDUÇÃO DE TRIBUTOS 
sobre produtos médicos e hospitalares

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PRORROGADAS

DCBE, DIPF, DCTF e EFD-Contribuições

TRANSAÇÃO 
TRIBUTÁRIA 
EXTRAORDINÁRIA

O prazo para adesão 
prorrogado

VARIAÇÃO CAMBIAL 
DE INVESTIMENTOS

PRORROGAÇÃO DAS CERTIDÕES
NEGATIVAS DE DÉBITOS (CND)
FEDERAIS E DO ESTADO DE SÃO PAULO



MP nº927/2020: Suspensão da exigibilidade do 
recolhimento do FGTS referente aos meses de março, 

abril e maio de 2020. O recolhimento poderá ser realizado 
de forma parcelada sem atualização, multa ou juros. 

Portaria ME nº139 e Portaria ME nº150: O
Ministério da Economia (ME) prorrogou o prazo para
recolhimento das Contribuições Previdenciárias, do
PIS e COFINS e das contribuições previdenciárias
sobre a receita bruta (CPRB). Os montantes que seriam
recolhidas nos meses de março e abril, foram
prorrogados para os meses de julho e setembro,
respectivamente. Ainda, os produtores rurais e
agroindústrias também foram enquadrados na
prorrogação pelas portarias.

MP nº932/2020: Redução das alíquotas dos tributos do
“Sistema S” para os períodos do dia 01/04/2020 até
30/06/2020.



Decreto nº10.305/20: Redução a zero das alíquotas do
IOF para todas as contratações realizadas de 03/04/2020
até 03/07/2020. A medida visa ampliar as linhas de
crédito, reduzindo os juros para quem realizar
empréstimos nos próximos 90 dias.

Resolução Câmara de Comércio Exterior nº
17/2020: A alíquota do Imposto de Importação (II) foi
reduzida a zero para os produtos destinados ao combate
do COVID-19. Dentre as mercadorias que receberam o
tratamento diferenciado estão artigos de proteção
pessoal, hospitalar e farmacêuticos, além de aparelhos
de oxigênioterapia.

Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional
nº 152/2020: Prorrogação do pagamento dos tributos
do Simples Nacional dos períodos de março, abril e maio
por seis meses.



Decreto nº 10.285/2020: Redução a zero as alíquotas
do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) para
materiais que auxiliem no combate e prevenção d0
COVID-19. Dentre os itens estão desinfetantes, álcool,
aparelhos e instrumentos respiratórios e equipamentos
para segurança e proteção dos profissionais da saúde.

Resolução nº 313 CNJ: Prorrogação de todos os
prazos processuais até o dia 30 de abril de 2020,
mantendo apenas os serviços essenciais e as atividades
de urgência (e.g., Mandado de Segurança e medidas
liminares). Desobrigação do cumprimento de Resoluções
do STF e da Justiça Eleitoral.

Portaria CARF nº 8.112/20: Suspensão, em razão da
pandemia do COVID-19, dos prazos processuais até o dia
30 de abril de 2020.

Portaria PGFN nº 7.821/20: A PGFN suspendeu
por 90 dias os prazos para: (I) impugnação de recursos
em sede administrativa; (II) manifestação de
inconformidade e (III) oferta antecipada de garantia em
execução fiscal. Outros procedimentos como a exclusão
de contribuintes de parcelamentos administrados pela
PGFN e apresentação de protesto de certidões de dívida
ativa também foram suspensos.



Portaria RFB nº543/20: A RFB também suspendeu os
prazos processuais no âmbito administrativo até 29 de
maio de 2020. Além disso, procedimentos como
exclusão do contribuinte de parcelamento por
inadimplência, emissão de PER/DCOMPS, avisos de
cobrança, registro de inaptidão de CNPJ, dentre outros
serviços também estão suspensos até 29 de maio de
2020. Ainda, vale ressaltar que não há a possibilidade
de ocorrer prescrição e/ou decadência do crédito
tributário.

MP nº930/2020: O novo tratamento tributário para

variação cambial do valor dos investimentos realizados
por instituições financeiras, autorizadas a funcionar
pelo Banco Central em sociedade controlada
domiciliada no exterior, a partir do exercício financeiro
do ano de 2021, terá a parcela com cobertura de risco
(hedge) do valor do investimento, computada para fins
de apuração do Lucro Real e base de cálculo da
Contribuição Social sobre Lucro Líquido na proporção
de (i) 50%, no exercício financeiro do ano de 2021; e
(ii) 100%, a partir do exercício financeiro do ano de
2022.



Portaria Conjunta RFB e PGFN nº555/2020:
Prorrogação por 90 dias da validade das Certidões
Negativas de Débitos (CND) vigentes em 23/03/2020. A
medida também foi aplicada pelo Estado de São Paulo por
meio da Resolução nº 01/2020.

Circular BACEN nº3.995/2020: Prorrogação do
prazo para apresentação da declaração anual de capitais
brasileiros no exterior (CBE) que deveria ser entregue
no dia 05/04/2020 e passou para o dia 01/06/2020.
Ocorreu ainda a prorrogação da entrega da declaração
trimestral de 05/06/2020 para os dias 15/06/2020 e
15/07/2020.

Portaria Secex nº 16/2020 : Para facilitar a
exportação de produtos utilizados no combate do
COVID-19, a Secretaria de Comércio Exterior (Secex)
publicou no dia 18/03/2020 a Portaria de nº16
concedendo licença especial para comercialização.

IN RFB nº 1.927/2020: A RFB autorizou o
importador, por meio da Instrução Normativa (IN)
1927 publicada em 17/03/2020, obter a entrega de
mercadorias destinadas ao combate do COVID-19
antes da conclusão aduaneira enquanto perdurar o
estado de emergência da saúde pública.



Portaria PGFN nº 7.820/2020 e Portaria PGFN
8.457/2020: O Parcelamento Especial de Débitos
inscritos em dívida ativa da União foi autorizado com
a publicação da Portaria nº7.820/2020. O
parcelamento implica no pagamento de entrada
correspondente a 1% ou 2% do valor dos débitos,
divididos em até 3 parcelas iguais e sucessivas,
podendo o restante ser parcelado em até 97 meses.
Débitos que já se encontram parcelados poderão ser
incluídos no procedimento especial. O prazo para
adesão ao programa, estabelecido até o dia
25/03/2020, foi prorrogado pela Portaria nº8.457/20
até o fim da vigência da MP nº899/20 (MP do
Contribuinte Legal).

IN RFB nº 1.932/2020: As entregas da obrigações
acessórias de Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) e da Escrituração Fiscal Digital de
Contribuições (EFD-Contribuições) foram prorrogados
para o 15º e 10º dia útil de julho, respectivamente. O
vencimento original estabelecido para o mês de abril foi
alterado com a publicação da Instrução Normativa RFB
nº1.932 no dia 03/04/2020.
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