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1) Suspensão dos tributos federais e parcelamentos
2) Suspensão de tributos estaduais
3) Suspensão de tributos municipais

4) Débitos inscritos
4.1) Transação ordinária
4.2) Transação extraordinária
4.3) NJP
4.4) Parcelamentos ordinários (débitos correntes)

5) Suspensão de entrega de obrigações acessórias

6) Prorrogação de CND´s e suspensão de cobranças
administrativas

7) Isenção de tributos indiretos para combate à
pandemia

Oportunidades 
relacionadas à 
nova legislação



Medidas imediatas 
já disponíveis

1) Diretos
1.1) MP 366/2020 (dupla dedução);
1.2) Perdas na apuração de Imposto de Renda
durante a crise (estoque e PCLD) e perdas com
créditos de liquidação duvidosa (PCLD);
1.3) Entregar a ECF antecipada para usar saldo
negativo;
1.4) Variação Cambial (Solução de Consulta Cosit
208/2018, em vista das fortes flutuações da taxa de
câmbio em 2020, existe a possibilidade de se alterar
o regime tributário da variação cambial);

2) Discussão sobre denúncia espontânea de
declarações pendentes.



Oportunidades para 
minimizar os reflexos 

da pandemia 1) Ações judiciais para postergar pagamento de

tributos: Federal (IRPJ/CSLL, previdenciário,

retenções e etc), Estadual/Municipal e aduaneiros;

2) Pagamento de salários para pessoas que não

estão trabalhando – exclusão da base de cálculo de

contribuições previdenciárias por não possui caráter

remuneratório;

3) Ajuda de custo para home office – não incidência

de contribuições previdenciária;

4) Redução de grau de risco pelo home office e
estabelecimentos fechados - não está trabalhando
em ambiente de risco (1% e redução para 0,5%);

5) Produtos aplicados ao combate da Covid-19
(essencialidade e seletividade);



Teses para afastar a 
tributação e 

preservação de caixa

1) Exclusões das bases (PIS, COFINS, CPRB e Lucro
Presumido);
2) Créditos de insumos para PIS e COFINS: REsp nº
1.221.170, julgado em repetitivo, fixou a tese sobre
essencialidade e relevância ;
3) Incidência previdenciária sobre verbas
indenizatórias;
4) Compensação antes do trânsito em julgado (tutela
de evidência x Art. 170-A CTN);
5) Substituição de depósito por seguro ou carta de
fiança;
6) Análise urgente de Pedidos de Restituição e
Ressarcimento;
7) Incidência de contribuições de terceiros com limite
até 20 salários mínimos;
8) ICMS: Exclusão das tarifas de TUST e TUSD
9) Afastar IRPJ/CSLL sobre juros Selic de indébitos
tributários e indenizações;
10) Planejamento tributário.
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