
Obrigação Medida Prazo Fundamento Legal

FGTS Suspensão do recolhimento

FGTS com vencimento em março, abri e 

maio de 2020 passam a ser devidos a 

partir de julho de 2020, podendo ser 

parcelados em até seis meses

MP n. 927/2020

II

Redução a zero da alíquota do tributo para 

determinados produtos deu uso médico-

hospitalar

Até final de 2020 Resolução 17 Camex

Tarifa de Importação

Redução a zero das tarifas de importação 

para determinados produtos de uso 

médico-hospitalar

Até 30/09/2020 Resolução 22 Camex

IPI

Redução a zero do tributo para produtos 

determinados produtos de uso médico-

hospitalar.

Até 30/09/2020

Decretos n. 

10.285/2020 e 

10.302/2020

Contribuições ao 

SISTEMA S

Redução em 50% das contribuições 

devidas
Até 30/06/2020 MP n. 932/2020

IRPF
Prorrogação do prazo de pagamento da 

primeira cota do IRPF

Pagamento previsto para dia 10/04/2020 

passa a ser dia 10/06/2020
IN RFB n. 1930/2020

IOF Redução da alíquota a zero
Nas operações contratadas entre 

03/04/2020 e 03/07/2020

Decreto n. 

10.305/2020

PIS/PASEP, 

COFINS e INSS 

PATRONAL (CPP) 

Prorrogação do prazo para pagamento

Tributos com vencimentos em abril e 

maio de 2020 passam a vencer em 

agosto e outubro de 2020

Portaria 139/2020

INSS 

EMPREGADOR 

DOMÉSTICO

Prorrogação do prazo para pagamento

Tributo com vencimento em abril e maio 

de 2020 passa a vencer em agosto e 

outubro de 2020

Portaria 139/2020

DCTF e SPED 

CONTRIBUIÇÕES

Prorrogado prazo de entrega das 

obrigações acessórias

Prazo de entrega em  abril, maio e junho 

de 2020 passa a ser em julho de 2020
IN RFB n. 1932/2020

RFB Suspensão dos atos processuais da RFB Prazos suspensos até 30/06/2020
Portaria RFB n. 

543/2020

PGFN Suspensão dos atos de cobrança Prazos suspensos até 16/06/2020

Portaria PGFN n. 

7821/2020 e ME 

103/2020

DIRPF
Prorrogação do prazo de entrega da 

declaração 

Entrega da DIRPF que era até dia 

30/04/2020 passou para 30/06/2020
IN RFB n. 1930/2020

CND e CPEN
Prorrogação do prazo de validade de CND 

e CPEN emitidas até 24/03/2020

As certidões emitidas até 24/03/2020 

passam a valer mais 90 dias

Portaria Conjunta n. 

555/2020

Certidões conjuntas 

RFB e PGFN

Extensão do prazo de validade da certidão 

emitida

AS certidões que tenham validade de 60 

dias agora tem validade de 180 dias

MP 927/2020 e Lei n. 

8.212/1991 

Despacho aduaneiro

Produtos destinados ao combate do 

Coronavírus tem despacho aduaneiro 

prioritário

-
IN RFB n. 1929/2020, 

1927/2020 e 680/2006

Transação 

extraordinária

Possibilidade de acordo para 

regulariazação de débitos da PGFN

Prazo de adesão é até a data final da 

vigência da MP 899/2019

Portaria PGFN n. 

7820/2020 e 

8457/2020

Parcelamento

Postergado o aumento da parcela mínima 

do parcelamento previso na Lei n. 

10.522/2002

Para parcelamentos realizados até 

dezembro de 2020 a parcela mínima 

mensal é de R$100,00 para pessoa 

física e de R$500,00 para pessoa 

jurídica

Portaria Conjunta n. 

541/2020

IRPJ, IPI, CSLL, 

COFINS, 

PIS/PASEP, CPP

Prorrogação do pagamento dos tributos 

federais

Tributos com vencimento em abril, maio 

e junho de 2020 passam a ter 

vencimento em outubro, novembro e 

dezembro de 2020

Resolução CGSN 

n.152/2020

Defis e DASN-Simei
Prorrogação do cumprimento das 

obrigações acessorias referentes a 2019
Prazo para entrega até 30/06/2020

Portaria CGSN n. 

153/2020
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Processos 

administrativos

Suspensão dos prazos dos processos 

adminsitrativos

Enquanto durar a situação de 

emergência
Decreto n.532/2020

Pagamentos e 

parcelamentos

Suspensão do prazo de 30 dias para 

pagamento ou parcelamentos de multas 

com 50% de desconto

Enquanto durar a situação de 

emergência
Decreto n.532/2020

Cancelamento da 

inscrição no 

CCICMS

Suspensão do prazo de 30 dias para o 

cancelamento de ofício da CCICMS nos 

casos previstos em lei

Enquanto durar a situação de 

emergência
Decreto n.532/2020

Obrigações 

Acessórias

Prorrogação do prazo para cumprimemto 

das obrigações tributárias, exceto as 

essenciais para apuração de tributos (GIA-

ST, DeSTDA, DIME e DEVEC)

Enquanto durar a situação de 

emergência
Decreto n.532/2020

CND E CPD-EM

Prorrogação da valida de CND e CPD-EM 

emitidas anteriormente a 18/03/2020 e 

cuja validade termine durante a situação 

de emergêcia

Enquanto durar a situação de 

emergência
Decreto n.532/2020

ICMS e ISS
Prorrogação do pagamento do tributo 

estadual e municipal.

Tributos com vencimento em abril, maio 

e junho de 2020 passam a ter 

vencimento em julho, agosto e setembro 

de 2020.

Resolução CGSN 

n.154/2020

MEI Prorrogação do pagamento dos tributos.

Tributos com vencimento em abril, maio 

e junho de 2020 passam a ter 

vencimento em outubro, novembro e 

dezembro de 2020.

Resolução CGSN 

n.154/2020
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