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MP nº 907/2019 - IRRF - Alíquotas - Remessas para a cobertura de gastos 
pessoais no exterior - Retificação

Em 16 de janeiro de 2020, foi publicada a retificação da Medida Provisória nº 907/2019 (republicada em 
28.11.2019) que, entre outras disposições, alterou as alíquotas do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 
(IRRF) incidentes sobre os valores pagos/creditados a beneficiários no exterior nas operações  
nela descritas.

Com a retificação, a MP passa a prever que, até 31.12.2024, fica reduzida a alíquota do IRRF incidente 
sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos para pessoa física ou jurídica 
residente ou domiciliada no exterior, destinados à cobertura de gastos pessoais, no exterior, de pessoas 
físicas residentes no País, em viagens de turismo, de negócios, a serviço, de treinamento ou missões 
oficiais, até o limite de R$ 20.000,00 ao mês, nos termos, nos limites e nas condições estabelecidas em 
ato do Poder Executivo Federal, para (antes: “em”):

i. 7,9%: em 2020;

ii. 9,8%: em 2021;

iii. 11,7%: em 2022;

iv. 13,6%: em 2023; e

v. 15,5%: em 2024.
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Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte de São Paulo - 
Lei Municipal nº 17.262/2020

Em 14 de janeiro de 2020, foi publicada a Lei Municipal nº 17.262, que institui o Código de Direitos, 
Garantias e Obrigações do Contribuinte no Município de São Paulo, estabelecendo, resumidamente,  
o que segue:

Entre outros, são objetivos do Código manter o bom relacionamento entre o Fisco e o contribuinte, 
assegurar a ampla defesa dos direitos do contribuinte no âmbito do processo administrativo-fiscal, bem 
como garantir a adequada e eficaz prestação de serviços gratuitos de orientação aos contribuintes.

Por fim, o texto também institui o Conselho Municipal de Defesa do Contribuinte (CMDC), órgão consultivo 
de composição paritária, integrado por representantes dos poderes públicos e de entidades empresariais 
e de classe, com atuação na defesa dos interesses do contribuinte, na forma nele especificada.
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Salário-mínimo - MP nº 919/2019

 

Em 31 de janeiro de 2020, foi publicada a Medida Provisória nº 919, para estabelecer que, a 
partir de 1º.02.2020, o salário-mínimo mensal passou a ser R$ 1.045,00, de modo que o valor 
diário do salário-mínimo agora corresponde a R$ 34,83; e o valor horário, a R$ 4,75.



Expediente
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informações aqui contidas deve estar sempre acompanhada da orientação dos consultores tributários da empresa. 

A consulta do material legislativo e judiciário aqui reportados requer a verificação de eventuais alterações posteriores neles introduzidas. 
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