
INFORME

1. PRORROGAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

A Resolução 154 CGSN/2020 manteve os prazos fixados pela Resolução 
152 CGSN/2020, a qual prorrogou, por 6 meses, o prazo para pagamento dos 
tributos federais devidos por optantes pelo Simples Nacional, neles incluídos 
os enquadrados como MEI, relativamente aos meses de março a maio/2020.

1.1. NOVOS PRAZOS
De acordo com a Resolução 154 CGSN/2020, os prazos para recolhimento 

dos tributos federais relativos às competências de março a maio/2020 são 
os seguintes:
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MÊS APURAÇÃO  NOVO VENCIMENTO

Março 2020 20/10/2020

Abril 2020 20/11/2020

Maio 2020 21/12/2020

Considerando as determinações do Comitê Gestor, todo o valor devido no 
âmbito do Simples Nacional (tributos, federais, estaduais e municipais) apu-
rado no PGDAS-D e PGMEI relativamente ao período de apuração feverei-
ro/2020 teve o seu vencimento mantido para 20-3-2020. 

Em notícia divulgada no Portal do Simples Nacional, em 19-3-2020, a Re-
ceita Federal mencionou que um Ato Declaratório Executivo da Secretaria 



Especial da Receita Federal do Brasil seria publicado para esclarecer sobre 
os procedimentos operacionais a serem adotados pelos contribuintes para 
cumprimento dos efeitos da Resolução.   

2. RECOLHIMENTO DO ICMS E DO ISS
A Resolução 154 CGSN/2020 prorrogou os prazos do ICMS e o ISS devido 

no âmbito do Simples Nacional, no entanto, a prorrogação foi por 3 meses, 
conforme tabela a seguir:

2.1. PRAZOS PARA O MEI    

No caso dos Microempreendedores Individuais (MEI), os prazos do ICMS e 
do ISS são os mesmos dos tributos federais, conforme dispõe o subitem 1.1. 
deste Comentário.

A pergunta é: Como fazer para recolhê-los em separado, consi-
derando que todos os tributos devidos no Simples Nacional são cal-
culados no mesmo sistema (PGDAS) e recolhidos em um mesmo do-
cumento de arrecadação (DAS), sem possibilidade de separação?  
No dia 2-4-2020, foi publicada a seguinte notícia no Portal do Simples Nacio-
nal: 

“A Receita Federal do Brasil informa que os ajustes nos sistemas em virtude 
da prorrogação dos tributos federais no âmbito do Simples Nacional, confor-
me Resolução CGSN nº 152, de 18 de março de 2020, estão em andamento. 

Os procedimentos operacionais serão detalhados em ato a ser publicado 
na próxima semana. 

Enquanto isso, o contribuinte pode utilizar o serviço Emissão de DAS Avul-
so, no portal do Simples Nacional, para gerar o DAS relativo aos tributos ISS e 
ICMS do período de apuração (PA) 03/2020. Atenção ao utilizar o DAS Avulso, 
para informar os valores devidos desses tributos por ente federado. Orien-
tações sobre o serviço podem ser consultadas no Manual do PGDAS-D, item 
6.8.4. 

Esse procedimento não se aplica ao MEI, que deverá aguardar a atualização 
do PGMEI para gerar seus DAS.

Alertamos que não houve prorrogação para parcelas de parcelamento.”
Recomendação COAD: Os DAS para recolhimento do ICMS e do 

ISS a partir de 2-4-2020 podem ser gerados em DAS Avulsos no Por-
tal do Simples Nacional até que os procedimentos operacionais, 
de adaptação do PGDAS sejam detalhados em ato a ser publicado.  
Mesmo com a revogação da Resolução 152 CGSN/2020, a recomendação 

MÊS APURAÇÃO  NOVO VENCIMENTO

Março 2020 20/07/2020

Abril 2020 20/08/2020

Maio 2020 21/09/2020



deve ser mantida, pois os prazos do ICMS e do ISS continuam diferente dos 
prazos dos tributos federais.   

3. PERGUNTAS E RESPOSTAS DA RFB     

Datado de 23/3/2000 a Receita Federal disponibilizou um “Perguntas e 
Respostas” para tentar esclarecer as dúvidas trazidas pela Resolução 152 
CGSN/2020, as quais também se aplicam à Resolução 154 CGSN/2020, com 
algumas observações..

3.1. ANÁLISE COAD 
Neste subitem faremos uma análise individualizada das “Perguntas e Res-

postas” apresentadas pela Receita Federal. 

1. Como devo preencher a guia de pagamento do Simples Nacional nos 
meses de abril, maio e junho? 

Resposta: Por meio do Programa Gerador do Documento de Arrecada-
ção do Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D), que o contribuinte já está 
acostumado a utilizar todos os meses, haverá a emissão de dois Documentos 
de Arrecadação do SN (DAS) um para os tributos federais e outros para os 
demais tributos, com os respectivos vencimentos.” 

Análise: A resposta está de acordo com a notícia de 2-4-2020, citada no 
item 2 deste Comentário, a qual determinou que o contribuinte pode utilizar o 
serviço Emissão de DAS Avulso, no portal do Simples Nacional, para gerar o 
DAS relativo aos tributos ISS e ICMS do período de apuração (PA) 03/2020. 
Como o prazo do ICMS e do ISS relativo ao mês de março passou para 
20-7-2020, o interessante é aguardar para possíveis ajustes no PGDAS.  
Esse procedimento não se aplica ao MEI, que deverá aguardar a atualização do 
PGMEI para gerar seus DAS. 

2. Quem não pagou integralmente o Simples Nacional no mês de março, 
relativo aos fatos geradores de fevereiro de 2020, está coberto pelo adia-
mento de prazo?

Resposta: Não, a competência fevereiro/2020, com vencimento em 20 de 
março, não foi prorrogada. O contribuinte que não pagou no prazo deve reali-
zar o pagamento em atraso quanto antes para não ficar em mora.” 

Análise: Em relação à competência fevereiro/2020 não houve prorrogação 
para nenhum dos tributos devidos no âmbito do Simples Nacional, sejam eles 
federais, estaduais ou municipais. 

3. Os impostos estaduais e municipais que estejam incluídos no Simples 
Nacional precisam ser pagos nos meses de abril, maio e junho de 2020?

Resposta: Sim, esses tributos do ICMS e ISS não foram prorrogados. 



Análise: Com a publicação da Resolução 154 CGSN/2020, essa resposta 
fica prejudicada, pois os prazos foram prorrogados conforme analisamos no 
item 2 deste Comentário. 

4. Como devo preencher as guias de pagamento do Simples Nacional nos 
meses de outubro, novembro e dezembro? Por exemplo, em outubro devo 
preencher duas guias, uma referente ao vencimento de abril e outra para o 
vencimento de outubro?

Resposta: Através do PGDAS - D será emitida em abril, maio e junho os 
DAS com os vencimentos prorrogados, que poderão ser reemitidos em outu-
bro, novembro e dezembro.” 

Análise: A Resposta da RFB não foi esclarecedora, por isso optamos por 
uma ilustração conforme tabela seguir.

Caso não existam novas prorrogações, os recolhimentos dos tributos fe-
derais até o final do ano, no âmbito do Simples Nacional, deverão ser realiza-
dos da seguinte forma:

De acordo com a Notícia de 2-4, os procedimentos operacionais serão de-
talhados em ato a ser publicado.

 
5. O Microempreendedor Individual (MEI) está sujeito a essa mesma regra 

de adiamento? 
Resposta: Sim, o MEI está incluído na medida. 

Análise: O MEI como é um optante pelo Simples Nacional está dentro das 
mesmas regras que já analisamos.

MÊS DE COMPETÊNCIA  PRAZO DE RECOLHIMENTO 

Março 2020 20/10/2020

Abril 2020 20/11/2020

Maio 2020 21/12/2020

Junho 2020 20/07/2020

Julho 2020 20/08/2020

Agosto 2020 21/09/2020

Setembro 2020 20/10/2020  (mesmo prazo competência Março 2020)

Outubro 2020 20/11/2020  (mesmo prazo competência Abril 2020)

Novembro 2020 21/12/2020  (mesmo prazo competência Maio 2020)


