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Destaques de dezembro de 2019
 
 
Siga o Fisco divulga lista de destaques
 
Não conseguiu acompanhar todas
Confira os destaques do mês: 
 
 
IPI – Tabela sofre adequação à NCM
31 de dezembro de 2019 
Receita Federal divulga adequação da Tabela de IPI à NCM. A novidade consta do Ato Declaratório 
Executivo RFB nº 1/2019 e terá validade a partir de 2020
 
ICMS-ST – Governo paulista divulga
31 de dezembro de 2019 
Governo paulista divulgou através das Portarias CATs 84 a 90 de 2019 (DOE
ICMS Substituição Tributária nas operações
 
eSocial – Portaria 1419/2019 Divulga
26 de dezembro de 2019 
Portaria 1419/2019 Divulga Novo Cronograma do eSocial, 
para o próximo mês de janeiro foram prorrogados.
 
eSocial: Portaria nº 1.419/2019 Consolida
24 de dezembro de 2019 
Depois de muita polêmica acerca do fim do eSocial, Portaria nº 1.419/2019 revoga Portaria 716/
consolida cronograma de implantação e envio dos eventos
 
São Paulo Divulga calendário de vencimento
23 de dezembro de 2019 
São Paulo Divulga calendário de vencimento do IPVA 2020. Proprietário de veículos fique atento aos prazos 
de pagamento do imposto e evite multas e juros
 
ICMS-ST: SP publica diversas Portarias
21 de dezembro de 2019 
SP publica diversas Portarias CAT (70 a 83) que fixam base de cálculo do ICMS
mercadorias sujeitas a Substituição Tributária, de que trata a Portaria CAT 68/2
 
ICMS-ST: SP divulga relação de mercadorias
20 de dezembro de 2019 
São Paulo divulga por meio da Portaria CAT 68/2019 relação de mercadorias sujeitas ao ICMS
novidade veio depois do Decreto nº 64.552 de 2019 e Comunicad
 
ISS – Câmara dos Deputados aprova
20 de dezembro de 2019 
Câmara aprova Projeto de Lei que modifica regras do ISS, texto foi encaminhado ao Senado.Se aprovado 
PLP 461/2017 ISS será pago local da prestação
 

UES DE DEZEMBRO DE 2019 DO PORTAL SIGA

2019 do Portal Siga o Fisco 

destaques do mês de dezembro/2019 

todas as publicações do Portal Siga o Fisco d

NCM 

a adequação da Tabela de IPI à NCM. A novidade consta do Ato Declaratório 
Executivo RFB nº 1/2019 e terá validade a partir de 2020 

divulga base de cálculo do imposto de diversas mercadorias

aulista divulgou através das Portarias CATs 84 a 90 de 2019 (DOE-SP 28/12) a base de calculo do 
ICMS Substituição Tributária nas operações 

Divulga Novo Cronograma 

Portaria 1419/2019 Divulga Novo Cronograma do eSocial, com esta medida, os eventos periódicos previstos 
para o próximo mês de janeiro foram prorrogados. 

Consolida Cronograma de Implantação 

Depois de muita polêmica acerca do fim do eSocial, Portaria nº 1.419/2019 revoga Portaria 716/
consolida cronograma de implantação e envio dos eventos 

vencimento do IPVA 2020 

São Paulo Divulga calendário de vencimento do IPVA 2020. Proprietário de veículos fique atento aos prazos 
de pagamento do imposto e evite multas e juros 

Portarias que fixam base de cálculo do imposto 

SP publica diversas Portarias CAT (70 a 83) que fixam base de cálculo do ICMS-ST nas operações com 
mercadorias sujeitas a Substituição Tributária, de que trata a Portaria CAT 68/2019 

mercadorias sujeitas a Substituição Tributária 

São Paulo divulga por meio da Portaria CAT 68/2019 relação de mercadorias sujeitas ao ICMS
novidade veio depois do Decreto nº 64.552 de 2019 e Comunicado CAT 16/2019 

aprova Projeto que modifica regras do Imposto 

Câmara aprova Projeto de Lei que modifica regras do ISS, texto foi encaminhado ao Senado.Se aprovado 
PLP 461/2017 ISS será pago local da prestação 

A O FISCO 

 

1 

do mês de dezembro? 

a adequação da Tabela de IPI à NCM. A novidade consta do Ato Declaratório 

mercadorias 

SP 28/12) a base de calculo do 

com esta medida, os eventos periódicos previstos 
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ICMS: Despacho 97/2019 do CONFAZ
19 de dezembro de 2019 
O CONFAZ através do Despacho 97/2019 (DOU de 19/12), divulgou diversos atos normativos que tratam 
sobre operações tributadas pelo ICMS
 
SP divulga valor mínimo de Nota Fiscal
19 de dezembro de 2019 
O Comunicado Dicar-84/2019 fixou em R$ 14,00 o valor mínimo de Nota Fiscal de Venda a Consumidor, 
modelo 2 para 2020 em São Paulo 
 
Governo paulista divulga UFESP para
19 de dezembro de 2019 
O governo paulista por meio do Comunicado Dicar
2020. O valor da UFESP para 2020 é R$ 27,61
 
ICMS: STF Criminaliza não recolhimento
19 de dezembro de 2019 
STF Criminaliza não recolhimento intencional do ICMS. O contribuinte que de forma contumaz deixar de 
recolher o ICMS, fica sujeito às penas da Lei nº 8.137/90
 
ICMS: CONFAZ publica diversos Ajustes
18 de dezembro de 2019 
CONFAZ através do Despacho nº 96/2019, publica diversos Ajustes SINIEF e Convênios ICMS que tratam de 
ICMS nas operações interestaduais 
 
Receita Federal cobra Imposto de 
17 de dezembro de 2019 
Empresas do Lucro Presumido, que deixaram de calcular IRPJ e CSLL sobre Receita Financeira recebem 
cartas da Receita Federal para autorregularização sob pena de multa de até 225%
 
ALHO em SP não está isento de ICMS
16 de dezembro de 2019 
A Operação com alho em São Paulo não 
conforme inciso VI do art. 3º do Anexo II do RICMS/00
 
Receita Federal inicia nova operação
16 de dezembro de 2019 
Receita Federal inicia nova operação Malha Pessoa Jurídica. Objetivo é a regularização de divergência 
quanto ao recolhimento de IRPJ e CSLL
 
Débitos de ICMS em SP: Prazo para
14 de dezembro de 2019 
Prazo para liquidar débitos de ICMS em SP através do PEP vence domingo, 15/12. Débito pode ser pago em 
até 60 meses com redução da multa e dos juros
 
Dívida de ICMS pode levar sócio para
13 de dezembro de 2019 
Julgamento do STF em andamento, que determina que Dívida de ICMS pode levar sócio para a cadeia gera 
preocupação no meio empresarial 
 

UES DE DEZEMBRO DE 2019 DO PORTAL SIGA

CONFAZ divulga diversos atos normativos 

O CONFAZ através do Despacho 97/2019 (DOU de 19/12), divulgou diversos atos normativos que tratam 
sobre operações tributadas pelo ICMS 

Fiscal de Venda a Consumidor para 2020 

84/2019 fixou em R$ 14,00 o valor mínimo de Nota Fiscal de Venda a Consumidor, 

para 2020 

O governo paulista por meio do Comunicado Dicar-83 (DOE-SP 19/12/2019) divulgou o valor da UFESP para 
2020. O valor da UFESP para 2020 é R$ 27,61 

recolhimento intencional do imposto 

STF Criminaliza não recolhimento intencional do ICMS. O contribuinte que de forma contumaz deixar de 
recolher o ICMS, fica sujeito às penas da Lei nº 8.137/90 

Ajustes SINIEF e Convênios ICMS 

CONFAZ através do Despacho nº 96/2019, publica diversos Ajustes SINIEF e Convênios ICMS que tratam de 
 

 Renda sobre Receita Financeira de empresas 

Empresas do Lucro Presumido, que deixaram de calcular IRPJ e CSLL sobre Receita Financeira recebem 
cartas da Receita Federal para autorregularização sob pena de multa de até 225% 

ICMS 

A Operação com alho em São Paulo não está isenta de ICMS, o imposto tem carga tributária de 7%, 
conforme inciso VI do art. 3º do Anexo II do RICMS/00 

operação Malha Pessoa Jurídica 

Receita Federal inicia nova operação Malha Pessoa Jurídica. Objetivo é a regularização de divergência 
quanto ao recolhimento de IRPJ e CSLL 

para adesão ao PEP termina neste domingo, 15/12

de ICMS em SP através do PEP vence domingo, 15/12. Débito pode ser pago em 
até 60 meses com redução da multa e dos juros 

para a cadeia 

Julgamento do STF em andamento, que determina que Dívida de ICMS pode levar sócio para a cadeia gera 
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O CONFAZ através do Despacho 97/2019 (DOU de 19/12), divulgou diversos atos normativos que tratam 

84/2019 fixou em R$ 14,00 o valor mínimo de Nota Fiscal de Venda a Consumidor, 

SP 19/12/2019) divulgou o valor da UFESP para 

STF Criminaliza não recolhimento intencional do ICMS. O contribuinte que de forma contumaz deixar de 

CONFAZ através do Despacho nº 96/2019, publica diversos Ajustes SINIEF e Convênios ICMS que tratam de 

 do Lucro Presumido 

Empresas do Lucro Presumido, que deixaram de calcular IRPJ e CSLL sobre Receita Financeira recebem 

está isenta de ICMS, o imposto tem carga tributária de 7%, 

Receita Federal inicia nova operação Malha Pessoa Jurídica. Objetivo é a regularização de divergência 

15/12 

de ICMS em SP através do PEP vence domingo, 15/12. Débito pode ser pago em 

Julgamento do STF em andamento, que determina que Dívida de ICMS pode levar sócio para a cadeia gera 
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ICMS: Fisco Paulista Deflagra Operação
acumulados 
12 de dezembro de 2019 
Operação Fake News Deflagrada pelo Fisco paulista apura fraude de R$ 90 milhõe
transferência de créditos acumulados de ICMS
 
Governo volta atrás e REVOGA dispositivo
12 de dezembro de 2019 
Depois de muita reclamação, Governo volta atrás e revoga dispositivo que excluía atividades do MEI. 
Resolução nº 151 revogou o art. 3º da Resolução 150/2019
 
ICMS-ST: CONFAZ Divulga Protocolos
11 de dezembro de 2019 
CONFAZ divulga Protocolos firmados entre Estados e o Distrito federal, que tratam do ICMS
92/2019 divulga Protocolos ICMS 80 a 98
 
ICMS: Crédito Acumulado poderá 
10 de dezembro de 2019 
Crédito Acumulado de ICMS poderá ser utilizado pela indústria de ferramentaria em SP, autorização faz parte 
do ProFerramentaria disciplinado pela Resolução SFP 104/201
 
Varejo paulista poderá pagar ICMS
10 de dezembro de 2019 
O Comércio Varejista de SP poderá pagar ICMS de dezembro de 2019 em duas parcelas. Autorização consta 
do Decreto nº 64.632/2019 
 
Simples Nacional: CGSN aprova duas
9 de dezembro de 2019 
Simples Nacional: CGSN aprova duas Resoluções 149 e 150 de 2019, que alteram regras, aprovam 
sublimites para 2020 e exclui atividades da lista de permitidas ao MEI
 
Projeto de Lei ameaça tributar Distribuição
9 de dezembro de 2019 
PEC 2015/2019 ameaça tributar em 15% a Distribuição de Lucros e Dividendos das empresas. Emenda nº 06 
à PEC sugestão do SESCON-SP prevê manter isenção às micro e pequenas empresas
 
SP: Mercadorias sujeitas ao ICMS-
9 de dezembro de 2019 
Comunicado CAT 16/2019 esclarece que em SP depois do Decreto nº 64552/2019 a Relação de mercadorias 
sujeitas ao ICMS-ST será divulgada em Portaria CAT
 
MEI: Atividade foi excluída da lista
8 de dezembro de 2019 
O que fazer se sua atividade foi excluída da lista de pe
isto terá aumento na carga tributária. Texto trata dos efeitos da Resolução CGSN 150/2019
 
MEI – Fisco Exclui diversas ocupações
6 de dezembro de 2019 
Fisco Exclui diversas ocupações da Lista de Permitidas ao MEI com publicaçã
Medida reduz lista de ocupações permitidas ao MEI

UES DE DEZEMBRO DE 2019 DO PORTAL SIGA

Operação Fake News, que apura fraude na transferência

Operação Fake News Deflagrada pelo Fisco paulista apura fraude de R$ 90 milhões em irregularidade 
transferência de créditos acumulados de ICMS 

dispositivo que excluía atividades do MEI 

Depois de muita reclamação, Governo volta atrás e revoga dispositivo que excluía atividades do MEI. 
Resolução nº 151 revogou o art. 3º da Resolução 150/2019 

Protocolos firmados entre Estados e o Distrito Federal

NFAZ divulga Protocolos firmados entre Estados e o Distrito federal, que tratam do ICMS
92/2019 divulga Protocolos ICMS 80 a 98 

 ser utilizado pela indústria de ferramentaria em

dito Acumulado de ICMS poderá ser utilizado pela indústria de ferramentaria em SP, autorização faz parte 
do ProFerramentaria disciplinado pela Resolução SFP 104/2019 

ICMS de dezembro em duas parcelas 

O Comércio Varejista de SP poderá pagar ICMS de dezembro de 2019 em duas parcelas. Autorização consta 

duas Resoluções 

Simples Nacional: CGSN aprova duas Resoluções 149 e 150 de 2019, que alteram regras, aprovam 
2020 e exclui atividades da lista de permitidas ao MEI 

Distribuição de Lucros e Dividendos das empresa

PEC 2015/2019 ameaça tributar em 15% a Distribuição de Lucros e Dividendos das empresas. Emenda nº 06 
SP prevê manter isenção às micro e pequenas empresas

-ST serão divulgadas em Portaria CAT 

CAT 16/2019 esclarece que em SP depois do Decreto nº 64552/2019 a Relação de mercadorias 
ST será divulgada em Portaria CAT 

lista de permitida? O que fazer? 

O que fazer se sua atividade foi excluída da lista de permitidas ao MEI? Não poderá continuar no MEI e com 
isto terá aumento na carga tributária. Texto trata dos efeitos da Resolução CGSN 150/2019

ocupações da Lista de Permitidas 

Fisco Exclui diversas ocupações da Lista de Permitidas ao MEI com publicação da Res. CGSN nº 150/2019. 
Medida reduz lista de ocupações permitidas ao MEI 
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transferência de créditos 

s em irregularidade 

Depois de muita reclamação, Governo volta atrás e revoga dispositivo que excluía atividades do MEI. 

Federal 

NFAZ divulga Protocolos firmados entre Estados e o Distrito federal, que tratam do ICMS-ST. Despacho nº 

em SP 

dito Acumulado de ICMS poderá ser utilizado pela indústria de ferramentaria em SP, autorização faz parte 

O Comércio Varejista de SP poderá pagar ICMS de dezembro de 2019 em duas parcelas. Autorização consta 

Simples Nacional: CGSN aprova duas Resoluções 149 e 150 de 2019, que alteram regras, aprovam 

empresas 

PEC 2015/2019 ameaça tributar em 15% a Distribuição de Lucros e Dividendos das empresas. Emenda nº 06 
SP prevê manter isenção às micro e pequenas empresas 

CAT 16/2019 esclarece que em SP depois do Decreto nº 64552/2019 a Relação de mercadorias 

rmitidas ao MEI? Não poderá continuar no MEI e com 
isto terá aumento na carga tributária. Texto trata dos efeitos da Resolução CGSN 150/2019 

o da Res. CGSN nº 150/2019. 
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Comitê Gestor do Simples Nacional
6 de dezembro de 2019 
Comitê Gestor do Simples Nacional divulga sublimites para 2020. A novidade consta da Resolução CGSN nº 
149/2019. O Estado de Roraima mudou o valor
 
Simples Nacional: Resolução CGSN
6 de dezembro de 2019 
Regras do Simples Nacional sofrem alterações com a publicação da Resolução CGSN nº 150/2019, com 
aplicação a partir de 1º de janeiro de 2020
 
SP reduz ICMS sobre as operações
5 de dezembro de 2019 
Em SP Crédito outorgado reduz ICMS sobre as operações com Máquinas classificadas sob o código 
8450.20.90 da NCM com a publicação do Decreto nº 64.629/2019
 
ICMS: SP autoriza Comércio Varejista
5 de dezembro de 2019 
Comércio Varejista de SP poderá pagar o ICMS de dezembro de 2019 em duas parcelas. A Autorização 
consta do Decreto nº 64.632/2019 
 
ICMS: Indústria de calçados em SP
4 de dezembro de 2019 
Governo reduz para 3,5% a carga tributária de ICMS para a Indústria paulista de calçados, com a publicação 
do Decreto nº 64.630/2019 
 
Transação Tributária – Dívida Ativa
4 de dezembro de 2019 
Contribuinte já pode consultar no Portal Regularize Divida Ativa da União para liquidar através da Transação 
Tributária autorizada pela MP nº 899/2019
 
Lei do Simples Nacional sofre alteração
3 de dezembro de 2019 
LC nº 169/2019 altera LC nº 123/2006 do Simples Nacional, para autorizar a constituição de sociedade de 
garantia solidária e de sociedade de contragarantia
 
PGFN divulga regras para adesão 
1 de dezembro de 2019 
PGFN através da Portaria Nº 11.956/2019 divulgou as regras de adesão a Transação da Dívida Ativa, 
autorizada pela Medida Provisória nº 899/201

Tem interesse em receber estas matérias por e
Encaminhe e

Informe seu nome

 
O Portal Siga o Fisco está em processo de mudança.
fiquem atentos às normas que regem o direito autoral.
Solicitações de consultas ou respostas podem ser feitas através da contratação do nosso serviço de 
Consultoria sob Demanda. 

UES DE DEZEMBRO DE 2019 DO PORTAL SIGA

Nacional divulga sublimites para 2020 

Comitê Gestor do Simples Nacional divulga sublimites para 2020. A novidade consta da Resolução CGSN nº 
aima mudou o valor 

CGSN nº 150/2019 altera regras 

Regras do Simples Nacional sofrem alterações com a publicação da Resolução CGSN nº 150/2019, com 
aplicação a partir de 1º de janeiro de 2020 

operações com Máquina NCM 8450.20.90 

Em SP Crédito outorgado reduz ICMS sobre as operações com Máquinas classificadas sob o código 
8450.20.90 da NCM com a publicação do Decreto nº 64.629/2019 

Varejista pagar o imposto de dezembro em duas parcelas

Comércio Varejista de SP poderá pagar o ICMS de dezembro de 2019 em duas parcelas. A Autorização 

SP terá carga tributária de até 3,5% 

Governo reduz para 3,5% a carga tributária de ICMS para a Indústria paulista de calçados, com a publicação 

Ativa da PGFN já está disponível no Portal Regularize

á pode consultar no Portal Regularize Divida Ativa da União para liquidar através da Transação 
Tributária autorizada pela MP nº 899/2019 

alteração com a publicação da LC nº 169/2019 

006 do Simples Nacional, para autorizar a constituição de sociedade de 
garantia solidária e de sociedade de contragarantia 

 da Transação Tributária autorizada pela MP 899/2019

aria Nº 11.956/2019 divulgou as regras de adesão a Transação da Dívida Ativa, 
autorizada pela Medida Provisória nº 899/2019 

 
Tem interesse em receber estas matérias por e-mail? 
Encaminhe e-mail para sigaofisco@sigaofisco.com.br 

Informe seu nome, empresa e telefone 
www.sigaofisco.com.br 

O Portal Siga o Fisco está em processo de mudança. Acompanhem as mudanças de acesso às publicações e 
fiquem atentos às normas que regem o direito autoral. 
Solicitações de consultas ou respostas podem ser feitas através da contratação do nosso serviço de 
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Comitê Gestor do Simples Nacional divulga sublimites para 2020. A novidade consta da Resolução CGSN nº 

Regras do Simples Nacional sofrem alterações com a publicação da Resolução CGSN nº 150/2019, com 

Em SP Crédito outorgado reduz ICMS sobre as operações com Máquinas classificadas sob o código 

parcelas 

Comércio Varejista de SP poderá pagar o ICMS de dezembro de 2019 em duas parcelas. A Autorização 

Governo reduz para 3,5% a carga tributária de ICMS para a Indústria paulista de calçados, com a publicação 

Regularize 

á pode consultar no Portal Regularize Divida Ativa da União para liquidar através da Transação 

006 do Simples Nacional, para autorizar a constituição de sociedade de 

899/2019 

aria Nº 11.956/2019 divulgou as regras de adesão a Transação da Dívida Ativa, 

 

Acompanhem as mudanças de acesso às publicações e 

Solicitações de consultas ou respostas podem ser feitas através da contratação do nosso serviço de 
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