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1.Considerações Iniciais

Muito se diz acerca da substituição tributária nos dias atuais e,
no entanto, o desconhecimento sobre esta situação é
suficientemente grande para causar dificuldades no
relacionamento comercial entre o fornecedor e o adquirente.

Por isso, a pretensão deste material é servir de elo para o
conhecimento, lançando luzes sobre o tema, mas não tendo a
ousadia de encerrar o assunto, pois há muito ainda a navegar
para a sua completa e inusitada compreensão.

O primeiro passo é a noção de sua amplitude, mas para isto,
precisamos nos preocupar, preliminarmente, com inúmeros
aspectos conceituais que serão doravante observados.



15/03/2016

2

4

2. Aspectos Conceituais Úteis

2.1. Substituir - [Do lat. substituere.]

V. t. d.

– 1. Colocar (pessoa ou coisa) em lugar de; trocar;

– 2. Ser, existir ou fazer-se em vez de;

– 3. Fazer o serviço ou as vezes de;

– 4. Tomar o lugar de; ir para o lugar de;

V. t. d. e i.

– 5. Pôr, estabelecer, dar ou fornecer (em lugar de outro);

– 6. Tirar, mudar ou deslocar (para pôr outro);

V. p.

– 7. Pôr-se ou ser posto em lugar de outra pessoa.

Na substituição tributária, necessariamente, colocamos outro
contribuinte (responsável) recolhendo o tributo.

Recolher ou pagar? 

Há diferença?

Necessário se entender 

antes o que é repercussão.

recolhendo

A “Manu
Militare” 

do Estado.
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3. Fundamentos Constitucionais e Legais

a) Art. 150, § 7º da Constituição Federal (EC nº 3, de 17.03.93);

b) Art. 128 do CTN;

c) Arts. 5 a 10 da LC 87/96;

d) Convênio ICMS 81/93 – Regra Geral da ST

e) Convênio ICMS 110/07 – Regras do Setor de Combustíveis;

f) Convênio ICMS 54/02 – Controle de Op. Interestadual Combustíveis

(SCANC)

g) Convênios 92/2015 (CEST), 149/2015 (Hipóteses de Inaplicabilidade) e

155/2015 (Revogação Tácita de Convênios e Protocolos)

h) Ajuste SINIEF 04/93 – Procedimentos GIA ST ;

i) Convênios ICMS e Protocolos ICMS (Art. 100, IV CTN);

j) Leis e Regulamentos das UFs

k) Outras Legislações Complementares.

"Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao

contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e

aos Municípios:

...

§ 7º - A Lei poderá atribuir ao sujeito passivo de obrigação tributária

a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou

contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente,

assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga,

caso não se realize o fato gerador presumido."

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode

atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito

tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da

respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do

contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do

cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
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4. Observações Iniciais Preliminares

4.1. Hipóteses Excluídas da ST (Art. 12 do Anexo X do RICMS/PR):

a) às operações que destinem mercadorias a sujeito passivo por substituição

tributária da mesma mercadoria, exceto:

1. nas saídas praticadas por produtor de combustível derivado de petróleo ou

ao remetente que destine combustível derivado de petróleo ao Estado do

Paraná;

2. se o destinatário for eleito substituto tributário exclusivamente na condição

de importador;

b) às transferências para outro estabelecimento, exceto varejista, do sujeito

passivo por substituição, hipótese em que a responsabilidade pela retenção e

recolhimento do imposto recairá sobre o estabelecimento que promover a

saída da mercadoria com destino a empresa diversa (cláusula quinta, inciso II,

do Convênio ICMS 81/1993);

c) à distribuidora de energia elétrica de que trata o art. 76, do Anexo X do

RICMS/PR;
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4. Observações Iniciais Preliminares

4.2. Hipóteses Excluídas da ST (Convênio ICMS 81/93 e dependente de análise
caso a caso):

a) as saídas com destino à indústria que utilizar o produto como insumo;

b) as remessas em que as mercadorias devam retornar ao

estabelecimento, tais como remessas para demonstração, para

industrialização, etc;

c) saídas internas do fabricante diretamente para o consumidor final;

d) operações interestaduais destinadas a não-contribuintes. *

* Nota: Tais operações não sofrem a retenção do imposto tendo em vista se

referirem a um fato gerador futuro, e como tal fato não irá se configurar não há que

se falar em retenção ou antecipação (exceção: veículos novos diretamente da

indústria ao consumidor).
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5. Observações Iniciais Complementares

A diferença entre se pagar um imposto e recolhê-lo,

admitindo-se aí um conceito econômico, está diretamente

relacionada com a condição do contribuinte, que poderá

ser considerado um contribuinte de direito (eleito pela lei

para recolher o imposto) ou um contribuinte de fato, que

tendo em vista o fenômeno da repercussão (repasse da

carga tributária ao custo final do produto), é quem

realmente paga o tributo, ficando a cargo do contribuinte

de direito a obrigação de repassá-lo ao Fisco.

95.1. Sujeito Ativo

• Conforme preceitua o artigo 119 do CTN, “Sujeito ativo da obrigação é a
pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu
cumprimento”, é aquele que tem o direito de exigir a obrigação tributária
imposta ao sujeito passivo, é o credor, ou seja, o que integra o pólo ativo da
relação jurídica tributária.

5.2. Sujeito Passivo

• A obrigação tributária principal e/ou acessória é dever do sujeito passivo
assim como o crédito tributário é direito do sujeito ativo, nascendo assim a
relação jurídica tributária entre estes dois sujeitos, passivo e ativo.

• Souto Maior Borges afirma “que o direito de crédito tributário é (...) o reflexo de
uma obrigação de determinado sujeito passivo com relação ao Fisco.”

• O CTN em dois dispositivos - artigos 121 e 122 do CTN - prevê a existência de
dois sujeitos passivos, o da obrigação acessória e o da obrigação principal
que se divide em direto e indireto, ou seja, o contribuinte e o responsável.

• O sujeito passivo da obrigação principal é aquele obrigado a pagar - um dar,
um entregar - o tributo ou uma penalidade pecuniária ou multa, podendo ser
classificado como sujeito passivo direto e indireto.

CONTRIBUINTE RESPONSÁVEL

Daí porque se tira o conceito de sujeito 
passivo direto e sujeito passivo indireto.

A ‘MANU 
MILITARE” DO 

ESTADO
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Sujeição Passiva Indireta – Modalidades e Hipóteses

• A sujeição passiva indireta apresenta duas modalidades:

transferência e substituição; por sua vez a transferência comporta

três hipóteses: solidariedade, sucessão e responsabilidade.

� Solidariedade (art. 124 do CTN)

� Sucessão (art. 129 do CTN)

� Responsabilidade (art. 134 do CTN)

a) Transferência

b) Substituição (art. 128 do CTN) 
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Compreendendo a Substituição
Conceitos Preliminares

� Contribuinte: É o sujeito passivo, que possui

relação pessoal e direta com o fato gerador,

eleito pela Lei para recolher o tributo. Por

isso chamado de Sujeito Passivo Direto.

Compreendendo a Substituição
Conceitos Preliminares

� Responsável: É o sujeito passivo (necessariamente

contribuinte), que mesmo sem possuir relação pessoal

e direta com o fato, é eleito pela Lei para recolher, além do seu

tributo, o tributo devido por um terceiro com o qual possua

alguma relação. Também chamado de Sujeito Passivo Indireto, ou,

simplesmente, Substituto Tributário.
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Compreendendo a Substituição
Conceitos Preliminares

� Substituído: É o contribuinte que perdeu, por força da Lei, a

condição de recolhedor do tributo, mas que continua sofrendo o

ônus deste, seja pelo repasse do valor cobrado anteriormente por

terceiro ou ainda por um desconto no valor devido à título de

retenção.

Compreendendo a Substituição
Conceitos Preliminares

� A substituição tributária ocorre portanto,

quando a lei determina que um terceiro

(contribuinte) assuma o papel do

contribuinte original, podendo ou não

haver mudança do momento em que este

tributo seria devido conforme a

modalidade em que ocorra.

• A adoção da substituição pode se dar nas três esferas de poder

(União, Estados e Municípios), representando, em última análise,

o interesse do ente arrecadador em facilitar o trabalho de

controle, fiscalização e recolhimento do tributo, garantindo numa

antecipação.

Compreendendo a Substituição
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• Mas também pode ser uma hipótese de postergação do tributo,

como nos casos de tributos sobre valor agregado (Diferimento no

ICMS de produtos de origem animal, vegetal e mineral e Suspensão

no IPI para o setor automotivo).

Compreendendo a Substituição

• Ou ainda, encontramos a substituição tributária no ISS quando da

contratação de prestadores de serviços (competência municipal),

em que existe mera retenção do tributo sem a sua necessária

antecipação ou postergação.

Compreendendo a Substituição

• A substituição tributária de mercadorias é vista como uma

antecipação de fato gerador de uma etapa que, via de regra, ainda

vai ocorrer, mas esta situação, como já vimos, não é o que

caracteriza a substituição tributária, mas sim a troca de

contribuinte original por um contribuinte responsável pelo

recolhimento do tributo.

Compreendendo a Substituição
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• Também encontramos exemplos de

substituição tributária nos tributos

federais quando falamos de

Previdência Social e Previdência Social

Rural, Imposto de Renda Pessoa Física

e até mesmo em algumas situações

envolvendo o PIS e a Cofins.

Compreendendo a Substituição

• No entanto, a forma mais clássica de substituição tributária

conhecida é a do ICMS, que, conforme o interesse do Estado,

incide desde produtos de higiene e toucador, passando por

medicamentos de uso humano, automóveis novos, combustíveis,

lubrificantes, cimento, autopeças, CDs e DVDs, produtos

alimentícios, bebidas quentes e frias, sorvetes, produtos

eletrônicos, eletroeletrônicos, etc.

Compreendendo a Substituição

O que caracteriza a substituição tributária, é a troca de

contribuinte original por um contribuinte responsável pelo

recolhimento do tributo e não o momento desta retenção,

pois pode haver retenção na entrada de mercadorias em

Estados, com a exigência do recolhimento na entrada pelo

adquirente pela falta de Convênio ou Protocolo entre as UFs.

Convênios e Protocolos são acordos de 

extraterritorialidade que permitem a cobrança do ICMS 

retido pelo Estado remetente, mas não tiram do Estado 

destinatário a competência do ICMS.
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Tipos de Substituição Tributária

– Antecedente: toma por parâmetro os valores praticados no passado

até o momento do recolhimento do imposto (ex.: Diferimento, que

também é chamado de substituição para trás);

– Concomitante: toma por parâmetro os valores praticados no

momento do fato (ex.: Substituição Tributária de Transporte);

– Subseqüente: toma por parâmetro fatos futuros, e o seu cálculo leva

em consideração percentuais e margens de lucro presumidas (ex.:

produtos farmacêuticos, veículos novos, cimento, sorvetes, lâminas de

barbear, etc).

“Empresa X” “B”

ICMS Normal

“C”

Empresa “Y”

Plurifasia e 
Não-Cumulatividade

Substituto Substituído“A”

ICMS Normal

ICMS Retido

Substituição Subseqüente

Aquisição de bens 

destinados ao 
imobilizado e/ou 

uso e consumo. Diferencial de 
Alíquotas

Compreendendo a Substituição
• No campo do ICMS, a adoção da substituição em produtos de grande

comercialização viabiliza o controle sobre os demais segmentos. É questão de

política fiscal definida pelo Estado.

• Nesta hipótese a substituição tributária de mercadorias é, antes de tudo, uma

antecipação de fato gerador de uma etapa que, via de regra, ainda vai ocorrer,

por isso, subseqüente.

• Os varejistas, como regra geral, serão substituídos na condição de

recolhedores do ICMS pelos eleitos em lei, chamados substitutos.

• Vale dizer-se, para efeitos de aprendizagem, que, na prática, trabalha-se com a

figura de um pretenso fato gerador presumido, que, como tal, poderá ocorrer

ou não.

• Portanto, ocorre a substituição tributária quando a responsabilidade pelo

débito do imposto é atribuída a um terceiro distinto do contribuinte que

realiza o fato gerador.

Diferença entre pagar e recolher e a 
repercussão do tributo
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Demonstração Gráfica Completa da Substituição

INDÚSTRIA ATACADISTA VAREJISTA

Demonstração Gráfica Completa da Substituição

INDÚSTRIA ATACADISTA VAREJISTA

= R$ 5,40 + 

R$ 7,20

QUANDO NÃO HÁ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

QUANDO NÃO HÁ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIAQUANDO NÃO HÁ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

QUANDO NÃO HÁ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Compreendendo a Substituição

INDÚSTRIA

INDÚSTRIAINDÚSTRIA

INDÚSTRIA DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDORDISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR

VAREJO

VAREJOVAREJO

VAREJO

CONSUMIDOR

CONSUMIDORCONSUMIDOR

CONSUMIDOR

10 -10 + 12 = 2 -12 + 15 = 3 15
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QUANDO HÁ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

QUANDO HÁ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIAQUANDO HÁ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

QUANDO HÁ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

INDÚSTRIA

INDÚSTRIAINDÚSTRIA

INDÚSTRIA DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDORDISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR

VAREJO

VAREJOVAREJO

VAREJO

CONSUMIDOR

CONSUMIDORCONSUMIDOR

CONSUMIDOR

10 + 2 + 3 = 

10 + 2 + 3 = 10 + 2 + 3 = 

10 + 2 + 3 = 15

1515

15

ZERO 15151515ZERO

Compreendendo a Substituição

FÁBRICA
1º Contribuinte

Substituto

DISTRIBUIDORA 
2º Contribuinte

Substituído

CONSUMIDOR FINAL

Recolhe o ICMS devido pela própria operação,

retém e recolhe o imposto devido por

antecipação pela Distribuidora.

Emite NFe para o Consumidor Final sem

destaque do ICMS, informando que o imposto

foi retido no Campo “Dados Adicionais” da

NFe ou no Cupom ECF (NFCe).

2

3

1

1 A indústria faz a retenção ao enviar para a Distribuidora.

2 A Distribuidora vende o produto ao consumidor final.

3 O consumidor final acaba arcando com todo o custo final.

Compreendendo a Substituição
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Impacto da ST na Formação do Custo da Mercadoria

O imposto pago por ST passa a fazer parte do cálculo do custo da

mercadoria a ser revendida, ou seja, ao invés do custo da

mercadoria adquirida ser contabilizada pelo custo líquido do ICMS

(crédito), será calculado pelo valor bruto (mercadoria + imposto).

Casos de recuperação (regra geral):
a) perda, extravio, obsolescência, furto, roubo ou

qualquer sinistro comprovável;
b) Utilização como insumo em saída que confira crédito

(operação ou prestação tributada posteriormente);
c) Nova operação com ST ou débito do imposto;

Ao se falar de substituição tributária, estamos falando em transferência de responsabilidade de

recolhimento do tributo de um determinado contribuinte (ICMS por exemplo) para um terceiro,

também contribuinte (como garantia de arrecadação, como incentivo ou ainda como mero

controle de determinadas atividades). Em Operações interestaduais depende de Convênios e

Protocolos.

Ou seja, este terceiro, definido em lei, doravante chamado substituto (ou sujeito passivo por

substituição) recolhe, além do seu tributo (imposto próprio), o devido pelo terceiro (imposto

retido), que, por sua vez, é chamado de substituído.

A legislação que defina a substituição deverá definir:

• o quê estará sujeito à substituição;

• quando isto acontecerá;

• quem é o responsável;

• como será feito o cálculo e a retenção;

• detalhes aplicáveis a cada caso.

CÁLCULO DO ICMS RETIDO
(Cálculo a ser efetuado na condição de substituto tributário)

a) Valor da mercadoria R$ 600,00

b) Despesas Acessórias (frete) R$ 50,00

c) IPI (10%) * R$ 65,00

d) Base de Cálculo da própria operação (“a” + “b”) R$ 650,00

e) ICMS da própria operação (18%) R$ 117,00

f) Base de Cálculo Imposto Retido ("a"+"b"+"c“ x 35%) R$ 965,25

g) Imposto Retido ("f" x 18% - "e") R$ 56,75

h) Valor total da nota fiscal ("a" + "b" + "c" + "g") R$ 771,75

(“a” + “b” + ”c”) R$   715,00
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Em caso de pagamento 

antecipado, mesmo sem haver a 

inscrição auxiliar, os demais 

campos (base de cálculo e 

Imposto retido) serão 

preenchidos como se fosse um 

substituto eventual, inclusive 

quanto ao CFOP e anexando a 

GNRE do pagamento.

NOTA FISCAL 

EMITIDA 

POR 

SUBSTITUTO

NOTA FISCAL 

EMITIDA POR 

SUBSTITUÍDO

Diferentemente de um 

substituto não há a inscrição 

auxiliar, os demais campos (base 

de cálculo e Imposto retido) 

não serão preenchidos, ficando 

tais informações restritas ao 

campo “Reservado ao Fisco”. 

Mudam o CFOP e o CST 

também.

Nas operações praticadas na condição de substituído o

imposto retido e a sua base de cálculo são apenas

informados (informar não significa destacar), não

havendo necessariamente que fechar com os valores

deste documento, pois nesta nova saída estão

agregados ao valor os eventuais custos que o

substituído possui, bem como a sua real margem de

lucro.
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Admitindo-se os documentos fiscais (nota fiscal do substituto)

aqui informados, um substituído deveria observar a seguinte

equivalência para prestar as informações, pouco importando a

relação de tais valores com o seu preço de venda, pois tal

dado é meramente informativo e possibilita uma eventual

futura recuperação do imposto em cima de dados que

compuseram o valor efetivamente retido.

Base de Cálculo a ser informada:

965,25 = 40 latas (100%)

X = 5 latas (12,5%)

Logo:

5 X 965,25 = 120,65 (Base de cálculo a ser informada no documento do substituído)

40

Imposto retido a ser informado:

56,75 = 40 latas (100%)

X = 5 latas (12,5%)

Logo, 5 X 56,75 = 7,09 (Imposto retido a ser informado no documento do substituído)

40

A diferença existente entre a margem de lucro presumida (35%), quando da substituição,

e a margem realmente aplicada, ensejará a restituição do apenas nas hipóteses em que

não se verifique a ocorrência da operação subseqüente, à luz do disposto no § 7º do art.

150 da Constituição Federal.

CÓDIGOS FISCAIS DE OPERAÇÃO E PRESTAÇÃO
CFOPs DE ENTRADAS

1.400 2.400 ENTRADAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
1.401 2.401 Compra para industrialização ou produção rural em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária

Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas em processo de industrialização ou produção rural, decorrentes de
operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. Também serão classificadas neste código as compras por estabelecimento
industrial ou produtor rural de cooperativa de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária.

1.403 2.403 Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem comercializadas, decorrentes de operações com mercadorias sujeitas ao regime de
substituição tributária. Também serão classificadas neste código as compras de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária em
estabelecimento comercial de cooperativa.

1.406 2.406 Compra de bem para o ativo imobilizado cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária
Classificam-se neste código as compras de bens destinados ao ativo imobilizado do estabelecimento, em operações com mercadorias sujeitas ao
regime de substituição tributária.

1.407 2.407 Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária
Classificam-se neste código as compras de mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, em operações com mercadorias sujeitas
ao regime de substituição tributária.

1.408 2.408 Transferência para industrialização ou produção rural em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
Classificam-se neste código as mercadorias recebidas em transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para serem industrializadas ou
consumidas na produção rural no estabelecimento, em operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária.

1.409 2.409 Transferência para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
Classificam-se neste código as mercadorias recebidas em transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para serem comercializadas,
decorrentes de operações sujeitas ao regime de substituição tributária.

1.410 2.410 Devolução de venda de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária
Classificam-se neste código as devoluções de produtos industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento, cujas saídas tenham sido
classificadas como "Venda de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária".

1.411 2.411 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, cujas saídas tenham sido classificadas
como “Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária”.

1.414 2.414 Retorno de produção do estabelecimento, remetida para venda fora do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de
substituição tributária
Classificam-se neste código as entradas, em retorno, de produtos industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento, remetidos para
vendas fora do estabelecimento, inclusive por meio de veículos, em operações com produtos sujeitos ao regime de substituição tributária, e não
comercializados.

1.415 2.415 Retorno de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida para venda fora do estabelecimento em operação com mercadoria sujeita ao
regime de substituição tributária
Classificam-se neste código as entradas, em retorno, de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros remetidas para vendas fora do
estabelecimento, inclusive por meio de veículos, em operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, e não comercializadas.
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CFOPs DE SAÍDAS
5.400 6.400 SAÍDAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
5.401 6.401 Venda de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituto

Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento em operações com produtos sujeitos ao regime de
substituição tributária, na condição de contribuinte substituto. Também serão classificadas neste código as vendas de produtos industrializados por
estabelecimento industrial ou produtor rural de cooperativa sujeitos ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituto.

5.402 6.402 Venda de produção do estabelecimento de produto sujeito ao regime de substituição tributária, em operação entre contribuintes substitutos do mesmo produto
Classificam-se neste código as vendas de produtos sujeitos ao regime de substituição tributária industrializados no estabelecimento, em operações entre
contribuintes substitutos do mesmo produto

5.403 6.403 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte
substituto
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, na condição de contribuinte substituto, em operação com mercadorias
sujeitas ao regime de substituição tributária.

6.404 Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, cujo imposto já tenha sido retido anteriormente
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, na condição de substituto tributário, exclusivamente nas
hipóteses em que o imposto já tenha sido retido anteriormente.

5.405 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte
substituído
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros em operação com mercadorias sujeitas ao regime de substituição
tributária, na condição de contribuinte substituído.

5.408 6.408 Transferência de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária
Classificam-se neste código os produtos industrializados ou produzidos no próprio estabelecimento em transferência para outro estabelecimento da mesma
empresa de produtos sujeitos ao regime de substituição tributária.

5.409 6.409 Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
Classificam-se neste código as transferências para outro estabelecimento da mesma empresa, de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros que não tenham
sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento, em operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária.

5.410 6.410 Devolução de compra para industrialização ou produção rural em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para serem utilizadas em processo de industrialização ou produção rural cujas entradas
tenham sido classificadas como "Compra para industrialização ou produção rural em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária".

5.411 6.411 Devolução de compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para serem comercializadas, cujas entradas tenham sido classificadas como “Compra para
comercialização em operação com Mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária”.

5.412 6.412 Devolução de bem do ativo imobilizado, em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
Classificam-se neste código as devoluções de bens adquiridos para integrar o ativo imobilizado do estabelecimento, cuja entrada tenha sido classificada no código
“1.406 ou 2.406 – Compra de bem para o ativo imobilizado cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária”.

5.413 6.413 Devolução de mercadoria destinada ao uso ou consumo, em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para uso ou consumo do estabelecimento, cuja entrada tenha sido classificada no código
“1.407 ou 2.407 – Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária”.

5.414 6.414 Remessa de produção do estabelecimento para venda fora do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária
Classificam-se neste código as remessas de produtos industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento para serem vendidos fora do estabelecimento,
inclusive por meio de veículos, em operações com produtos sujeitos ao regime de substituição tributária.

5.415 6.415 Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para venda fora do estabelecimento, em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição
tributária
Classificam-se neste código as remessas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros para serem vendidas fora do estabelecimento, inclusive por meio de
veículos, em operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária.
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Recolhe o ICMS devido por “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, incorporado ao custo do produto
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Substituição Tributária Concomitante

Não há mudança de momento de 
recolhimento, mas apenas do responsável pelo 

seu recolhimento, que é a grande 
característica da substituição tributária, 

podendo ser o tomador do serviço no caso do 

transporte e do ISS, ou o fornecedor da renda 
ou pagamento, como no caso da Previdência 

Social e do IRPF.

Momento Original de débito do imposto não muda. Apenas o responsável.
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recolhido no 
momento 
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1 para 2.
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46

Teríamos, pois, a pretexto da repercussão, o seguinte gráfico:

Industrial Atacadista Varejista

Compra

Contribuinte de Fato

Contribuinte de Direito

Venda Venda Venda Venda

Repercussão do tributo

CompraCompra Compra Compra

Consumidor
Final

Fornecedor

Tributos 
Indiretos

Tributos Diretos

Excertos do CTN

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao

pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que

constitua o respectivo fato gerador;

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação

decorra de disposição expressa de lei.

...

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo

expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao

fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte

ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da

referida obrigação.

A ST E O DIREITO COMPARADO1

• Direito Espanhol – 1963 (Ley General Tributaria – LGT – Ley 230/63) e

posteriormente em 2003 (Ley 58/2003);

• Direito Italiano – “Principi di Diritto Tributário” – 1967 – “Soggetti

Passivi” (Alberto Berliri) e depois em “Corso di Diritto Tributário”

(Gian Antonio Micheli);

• Direito Alemão – 1976 - § 33 do Código Tributário Alemão

(Abgabenordnung ) – o “Obrigado Tributário” (Steuerpflichtiger);

• Direito Português – 1998 (“Lei Geral Tributária Portuguesa” – LGTP).

1. Paulsen, Leandro. Responsabilidade e Substituição Tributárias. Livraria do Advogado Editora. Porto

Alegre, 2015, p. 63 a 90.
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