ASPECTOS TRIBUTÁRIOS
COVID-19
O momento que o mundo está passando, com as incertezas relacionadas à saúde pública, assim como
os efeitos econômicos da pandemia, reclama dos gestores públicos e privados medidas
não usuais, em especial a
determinação de isolamento social, no intuito
da preservação da vida.
É do conhecimento público as medidas que estão
sendo tomadas para evitar a
disseminação do COVID-19, restritivas de direitos, ou, ainda referentes
às atividades empresariais, proibindo diversos setores de funcionar,
como o comércio, a indústria e os
serviços não essenciais.
Nesta perspectiva, a maioria dos estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços está
tomando medidas de salvaguarda
de seus funcionários, colaboradores
e clientes.

1. DIFERIMENTO DE IRPJ,
CSLL, PIS E COFINS
A Justiça Federal já tem se manifestado no sentido de permitir a
postergação em 90 dias do
pagamento dos tributos
federais, sendo eles,
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS em razão do Coronavírus objetivando
garantir a manutenção
das empresas nesse período de diminuição de receitas.
Ressaltamos que cada contribuinte interessado nessa postergação
de pagamento deve entrar individualmente com sua demanda para
garantir o regular diferimento dos
tributos mencionados, temos informações de que a tramitação dessas
ações tem sido muito rápida, inclusive com casos de menos de 24 horas para deferimento do pedido liminar.

A equipe CM ADVOGADOS ASSOCIADOS preparou um material que
ajuda a sanar algumas dúvidas:
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2. RENEGOCIAÇÃO DE
DÍVIDAS PGFN
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou a
Portaria PGFN nº 7.820, de 18 de
março de 2020, que regulamenta
a transação extraordinária na cobrança de dívida ativa da União. A
modalidade está disponível para
adesão, por meio do portal REGULARIZE, até 25 de março de 2020.
A nova portaria oportuniza a
transação de dívidas junto à PGFN
para todos os contribuintes, em
condições diferenciadas daquelas
previstas na Portaria nº 11.956, de
27 de novembro de 2019.
A modalidade permite que a
entrada, correspondente a apenas 1% do valor total do débito
transacionado, seja parcelada em
até três meses. Após a entrada, o
pagamento das demais parcelas
somente será retomado em junho
de 2020.

3. DIFERIMENTO DO
PAGAMENTO DO
SIMPLES NACIONAL
Há também benefícios tributários abrangendo os contribuintes
do Simples Nacional, o pagamento
dos tributos federais por meio do
DAS – Documento de Arrecadação do Simples Nacional, foi prorrogado por força da RESOLUÇÃO
CGSN Nº 152, DE 18 DE MARÇO DE
2020. O Ministério da Economia
prorrogou os recolhimentos referente aos meses de março, abril e
maio deste ano para outubro, novembro e dezembro, respectivamente, entretanto esse benefício
abrangeu apenas os tributos federais apurados pelo Simples Nacional.

Outro benefício é que o contribuinte terá um prazo mais longo
para quitar o débito inscrito. Para
pessoas jurídicas, o pagamento do
saldo poderá ser dividido em até
81 meses. No caso de pessoa física, microempresa ou empresa de
pequeno porte, o saldo poderá ser
parcelado em até 97 meses. Cumpre destacar que, para a transação
de débitos previdenciários, o número de parcelas continua sendo,
no máximo, de 57 vezes.
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4. IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO
A Camex (Câmara de Comércio
Exterior) zerou o imposto de importação de vários produtos, sendo estes em sua maioria produtos farmacêuticos e laboratoriais,
dentre eles álcool gel, máscaras e
respiratórios
Segundo dados da RFB a lista,
elaborada em coordenação com o
Ministério da Saúde, abrange produtos que tiveram importações
totais de aproximadamente US$
1,3 bilhão em 2019. Alguns produtos, como luvas médico-hospitalares, eram tributados a alíquotas
que chegavam a 35%. Esse benefício está previsto até 30 de setembro de 2020.

6. POSTERGAÇÃO DA
VALIDADE DE
CERTIDÕES DE
REGULARIDADE
FISCAL
A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
prorrogaram por 90 dias o prazo
de validade das Certidões Negativas de Débitos (CND) e das Certidões Positivas com Efeitos de Negativas (CNEND), ambas relativas
à Créditos Tributários federais e à
Divida Ativa da União.
As medidas valem apenas para
as Certidões Conjuntas que já foram expedidas e ainda estão no
período de validade e visam a minimizar os efeitos decorrentes da
crise para a atividade econômica
em âmbito nacional.
A Portaria Conjunta RFB/PGFN
nº 555 está publicada no Diário
Oficial da União desta terça-feira.

5. ALÍQUOTA 0% DE IPI
Há desoneração temporária de
IPI sobre bens importados que sejam necessários ao combate do
COVID 19.
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Essa desoneração envolve
também os bens produzidos internamente que sejam necessários ao combate do COVID 19, e foi
estabelecida para cerca de 15 produtos, dentre eles álcool em gel e
máscaras.
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7. DIFERIMENTO DO
RECOLHIMENTO DO
FGTS – MP 927/2020
A MP 927/2020 adiou o recolhimento do FGTS, pelos empregadores, dos meses de março, abril e
maio.
Os valores não recolhidos poderão ser pagos em até 06 parcelas mensais a partir de julho, sem
incidência de atualizações, multas
e outros encargos.
Além do diferimento do FGTS,
ficam suspensos por 180 dias, os
prazos processuais para apresentação de defesa e recursos em
processos administrativos por débitos de empresas com o FGTS.

8. SUSPENSÕES E
PRORROGAÇÕES NO
TOCANTE AO ICMS –
DECRETO 5.630/2020
O Governador do Estado do
Acre, por meio do Decreto 5.630 de
27 de março de 2020, suspendeu
por até 90 (noventa) dias o ajuizamento de novas execuções fiscais e encaminhamento de novas
Certidões de Dívida Ativa (CDA’s)
para protesto aos contribuintes
que não pagaram o ICMS.
Por igual prazo, fica vedada a
rescisão de parcelamento do ICMS
por inadimplência, quer tenha sido
inscrito em Dívida Ativa ou não.

No âmbito das execuções fiscais em curso, ficam vedados
os pedidos de penhora nas contas bancárias do executado, bem
como a penhora sobre o faturamento da empresa.
Cumpre esclarecer que não
houve diferimento ao pagamento de ICMS, ou seja, os prazos de
vencimento continuam os mesmos, diferentemente do que ocorreu com os tributos federais, quais
sejam, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
mencionados acima.

9. CONSIDERAÇÕES
FINAIS
Sendo assim, não perca tempo,
algumas dessas oportunidades
tem prazo de adesão encerrando
em poucos dias. Assim, tão breve
quanto possível, por favor entre
em contato conosco. Temos uma
equipe de profissionais capacitados e disponíveis para prestar-lhe
todos os esclarecimentos e viabilizar que sua empresa aproveite
esses benefícios. Tal como nesse
cenário sombrio do COVID19, aqui
se repete a máxima de conduta:
Quanto antes as medidas forem
adotadas, mais amplos e positivos
serão os seus efeitos!
Sendo assim, a CM ADVOGADOS ASSOCIADOS comunica que, a
partir de 18.03.2020, estará atendendo nos contatos abaixo, até
que se tenha parecer favorável ao
exercício normal de sua atividade.
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