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CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA
FAZENDÁRIA
SECRETARIA EXECUTIVA
DESPACHO DO SECRETÁRIO-EXECUTIVO
Em 22 de maio de 2017
Nº 76 - O Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Política
Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento desse Conselho, e em cumprimento ao disposto no artigo 40 desse mesmo diploma, faz publicar
os seguintes Protocolos ICMS celebrados entre as Secretarias de Fazenda, Finanças ou Tributação dos Estados indicadas em seus textos:
PROTOCOLO ICMS 15, DE 22 DE MAIO DE 2017
Altera o Protocolo ICMS 02/14, que concede tratamento diferenciado na prestação de serviço de
transporte e na armazenagem de Etanol Hidratado Combustível - EHC no sistema dutoviário.
Os Estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, neste ato representados pelos seus
respectivos Secretários de Fazenda e Receita, considerando o disposto
nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de
25 de outubro de 1966), e no art. 9º da Lei Complementar nº 87/96,
de 13 de setembro de 1996, resolvem celebrar o seguinte:
PROTOCOLO
Cláusula primeira Fica o Estado da Bahia incluído nas disposições do Protocolo ICMS 02/14, de 17 de fevereiro de 2014.
Cláusula segunda Os dispositivos a seguir indicados ficam
incluídos ao Protocolo ICMS 02/14, com as seguintes redações:
I - os §§ 5º e 6º à cláusula primeira:
"§ 5º O tratamento diferenciado previsto neste protocolo
estende-se aos estabelecimentos previstos no § 1º desta cláusula para
as operações entre terminais do operador dutoviário não interligados
fisicamente ao sistema dutoviário, identificados em Ato COTEPE/ICMS, desde que o transporte para estes terminais:
I - seja realizado no modal aquaviário, através dos portos e
terminais aquaviários identificados em Ato COTEPE/ICMS;
II - o modal aquaviário citado no inciso I deverá ser parte
integrante da prestação de serviço de transporte em que o sistema
dutoviário também seja utilizado.
§ 6º Na hipótese do transporte aquaviário previsto no § 5º, os
terminais deverão se inscrever no cadastro de contribuintes das unidades federadas signatárias deste protocolo.";
II - as alíneas "d" e "e" ao inciso II do parágrafo único à
cláusula décima primeira:
"d) no campo "Informações Complementares" do quadro
"Dados Adicionais" a indicação de que se trata de uma remessa para
o sistema dutoviário com suspensão do ICMS, mencionando a cláusula sexta e o número deste protocolo;
e) no campo "Chave de Acesso da NF-e Referenciada", a
indicação da Nota Fiscal de que trata o caput.";
III - o § 2º à cláusula décima primeira, passando o parágrafo
único para § 1º:

"§ 2º Na hipótese de o volume de etanol indicado na Nota
Fiscal emitida na forma do § 1º corresponder a apenas parte do
volume constante das Notas Fiscais emitidas anteriormente pelo depositante e transmitente, relativas às operações que remeteram física
ou simbolicamente o etanol para armazenagem, a informação de que
trata a alínea "d" do § 1º deverá conter a reportagem ou volume do
etanol correspondente às respectivas frações.".
Cláusula terceira Este protocolo entra em vigor na data da
sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir
do primeiro dia do segundo mês subsequente ao de sua publicação.
PROTOCOLO ICMS 16, DE 22 DE MAIO DE 2017
Altera o Protocolo ICMS 05/14, que concede tratamento diferenciado na prestação
de serviço de transporte e na armazenagem
de Etanol Anidro Combustível - EAC no
sistema dutoviário.
Os Estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, neste ato representados pelos seus
respectivos Secretários de Fazenda e Receita, considerando o disposto
nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de
25 de outubro de 1966), e no art. 9º da Lei Complementar nº 87/96,
de 13 de setembro de 1996, resolvem celebrar o seguinte
PROTOCOLO
Cláusula primeira Fica o Estado da Bahia incluído nas disposições do Protocolo ICMS 05/14, de 21 de março de 2014.
Cláusula segunda Ficam incluídos as seguintes disposições
no Protocolo ICMS 05/14, que passam a vigorar com as seguintes
redações:
I - os §§ 5º e 6º à cláusula primeira:
"§ 5º O tratamento diferenciado previsto neste protocolo
estende-se aos estabelecimentos previstos no § 1º desta cláusula para
as operações entre terminais do operador dutoviário não interligados
fisicamente ao sistema dutoviário, identificados em Ato COTEPE/ICMS, desde que o transporte para estes terminais:
I - seja realizado no modal aquaviário, através dos portos e
terminais aquaviários identificados em Ato COTEPE/ICMS;
II - o modal aquaviário citado no inciso I deverá ser parte
integrante da prestação de serviço de transporte em que o sistema
dutoviário também seja utilizado.
§ 6º Na hipótese do transporte aquaviário previsto no § 5º, os
terminais deverão se inscrever no cadastro de contribuintes das unidades federadas signatárias deste protocolo;
II - as alíneas "d" e "e" ao inciso II do parágrafo único à
cláusula décima primeira:
d) no campo "Informações Complementares" do quadro "Dados Adicionais" a indicação de que se trata de uma remessa para o
sistema dutoviário com suspensão do ICMS, mencionando a cláusula
sexta e o número deste protocolo;
e) no campo "Chave de Acesso da NF-e Referenciada", a
indicação da Nota Fiscal de que trata o caput.;
III - o § 2º à cláusula décima primeira, passando o parágrafo
único à § 1º:
"§ 2º Na hipótese de o volume de etanol indicado na nota
fiscal emitida na forma do § 1º corresponder a apenas parte do
volume constante das notas fiscais emitidas anteriormente pelo depositante e transmitente, relativas às operações que remeteram física
ou simbolicamente o etanol para armazenagem, a informação de que
trata a alínea "d" do § 1º deverá conter a reportagem ou volume do
etanol correspondente às respectivas frações.".
Cláusula terceira Este protocolo entra em vigor na data da
sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir
do primeiro dia do segundo mês subsequente ao de sua publicação.
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.708,
DE 22 DE MAIO DE 2017
Altera a Instrução Normativa RFB nº
1.599, de 11 de dezembro de 2015, que
dispõe sobre a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF), e a
Instrução Normativa RFB nº 1.079, de 3 de
novembro de 2010, que dispõe sobre o tratamento tributário aplicável às variações
monetárias dos direitos de crédito e das
obrigações do contribuinte em função da
taxa de câmbio.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 280 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em
vista o disposto no art. 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de
1984, no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, no art. 30
da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e no art.
7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002, resolve:
Art. 1º Os arts. 4º e 10-B da Instrução Normativa RFB nº
1.599, de 11 de dezembro de 2015, passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 4º ..............................................................................
.............................................................................................
§ 4º Para as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o
caput do art. 2º, que estejam inativas, é dispensada a utilização do certificado digital mencionado no § 2º para a apresentação da DCTF." (NR)
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"Art. 10-B. O prazo de apresentação das DCTF relativas aos
meses de janeiro a abril de 2017 das pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 2º, que estejam inativas ou não tenham débitos a declarar, fica prorrogado para até 21 de julho de 2017.
..................................................................................." (NR)
Art. 2º A Instrução Normativa RFB nº 1.599, de 2015, passa
a vigorar acrescida do art. 10-C, no "Capítulo VIII-A - Das Disposições Transitórias", com a seguinte redação:
"Art. 10-C. Até o prazo estabelecido pelo art. 10-B, os sócios
ostensivos de SCP inscrita no CNPJ na condição de estabelecimento
matriz deverão retificar as DCTF relativas aos meses de dezembro de
2015 a fevereiro de 2016 para inclusão das informações relativas à
SCP."
Art. 3º O art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 1.079, de 3
de novembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º .................................................................................
................................................................................................
§ 3º Em se tratando de pessoa jurídica que estava inativa, o
direito de optar pelo regime de competência a que se refere o caput
poderá ser exercido no mês em que ela retornar à atividade." (NR)
Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação no Diário Oficial da União.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID

SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E CONTENCIOSO
COORDENAÇÃO-GERAL DE TRIBUTAÇÃO
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 224, DE 12 DE MAIO DE 2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
EMENTA: Contribuição para a Previdência Complementar.
Parcela Dedutível.
São dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual (DAA) as
contribuições para entidade de previdência complementar, limitadas a
12% (doze por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de
rendimentos.
O valor da previdência complementar relativa ao 13º salário
não deve ser somado às demais contribuições, pois este rendimento é
de tributação exclusiva na fonte, não sendo incluído como rendimento
sujeito ao ajuste na DAA, mas informado na declaração de imposto
sobre a renda pelo seu valor liquido (rendimento bruto menos deduções).
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, arts. 4º, inciso V, e 8º, inciso II, alínea "e"; Lei nº 9.532, de
10 de dezembro de 1997, art. 11; caput; e IN RFB nº 1.215, de 15 de
dezembro de 2011, Anexos I e II.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
EMENTA: PROCESSO DE CONSULTA. INEFICÁCIA
PARCIAL.
É ineficaz a consulta formulada na parte em que não identifique o dispositivo da legislação tributária sobre cuja aplicação haja
dúvida.
DISPOSITIVOS LEGAIS: 70.235, de 1972, arts. 46 52, inciso I, c/c art. 46. Instrução Normativa RFB nº 1.396, de 2013, arts.
3º, §2º, inciso IV, e 18, incisos I e II.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 231, DE 12 DE MAIO DE 2017
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
EMENTA: REVENDA DE PROGRAMAS NÃO CUSTOMIZÁVEIS PARA COMPUTADOR, COM AS CORRESPONDENTES LICENÇAS DEFINITIVAS. TRIBUTAÇÃO NA FORMA DO
ANEXO I.
A receita decorrente da revenda de programas não customizáveis para computador ("software de prateleira"), com as correspondentes licenças definitivas, tem natureza comercial e, conseqüentemente, no Simples Nacional, deve ser tributada na forma do
Anexo I da Lei Complementar nº 123, de 2006.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei Complementar nº 123, de
2006, art. 18.
VINCULAÇÃO À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº
29, 13 DE NOVEMBRO DE 2013.
EMENTA: REVENDA DE PROGRAMAS NÃO CUSTOMIZÁVEIS PARA COMPUTADOR, COM AS CORRESPONDENTES LICENÇAS TEMPORÁRIAS. TRIBUTAÇÃO NA FORMA
DO ANEXO I.
A receita decorrente da revenda de programas não customizáveis para computador com as correspondentes licenças temporárias, tem natureza comercial, e, conseqüentemente, no Simples Nacional, deve ser tributada na forma do Anexo I da Lei Complementar
nº 123, de 2006.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei Complementar nº 123, de
2006, art. 18.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
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