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ATUALIZAÇÃO  - ICMS E 
ICMS ST

• Instrutora: Leticia Tullio
•

Bacharel em Direito, pós-graduada em Direito Tributário Contemporâneo, Instrutora de cursos e
treinamentos nas áreas Tributária e Fiscal, por diversas empresas e instituições (SENAC, OCEPAR,
SESCOOP). Professora do módulo de Planejamento Tributário ISS e ICMS, no MBA em
Governança Tributária (OPET/IBPT). Professora do módulo de Gestão de Práticas Tributárias, na
Especialização em Gestão Tributária da PUC/PR, Escola de Negócios. Mais de quatorze anos de
experiência em consultoria tributária preventiva – áreas estadual, municipal e federal – ICMS, IPI,
ISS, IOF, ITR, ITCMD, ITBI, e outros tributos, com ênfase nos Estados do Rio de Janeiro, São
Paulo, Santa Catarina e Paraná, atuando também como redatora de periódicos de circulação
nacional e circulação local (Estados: Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro,
Rondônia, Santa Catarina, São Paulo). Experiência em diagnóstico e revisão fiscal de empresas e
planejamento tributário. Sócia da LTA Consultoria e Assessoria Tributária e Aduaneira e da LTA
Treinamentos.
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FATO GERADOR
Fato gerador: Ação ou a descrição de uma ação,

prevista em lei que acaba por gerar uma
obrigação tributária (no campo abstrato), ou
ainda uma ação concreta que encontra
previsão na lei como nascedouro de uma
obrigação tributária (campo concreto).

O ICMS possui seus fatos geradores descritos
minuciosamente na legislação.

FATO GERADOR
Circulação de mercadorias;

ATENÇÃO: A caracterização do fato gerador
independe da natureza jurídica da operação
que o constitua.
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FATO GERADOR
Circulação de mercadorias;

CUIDADOS NECESSÁRIOS:

O nome da natureza de operação não poderá ser
utilizado para descaracterizar a tributação incidente.

Ex: Doação, bonificação, dação em pagamento = todas
estas modalidades constituem fato gerador de ICMS,
pois o que é tributado pelo imposto é a CIRCULAÇÃO
e não a VENDA!

FATO GERADOR
Circulação de mercadorias;

A regra é: Circulou mercadorias – ICMS será devido!!
CIRCULOU = PAGOU!

Importante: O contribuinte não pode anular um fato gerador 
ocorrido (ex. ausência de pagto).
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FATO GERADOR
TRIBUNAIS E DOUTRINA – A “circulação de

mercadorias” de que fala o artigo 155 da
Constituição Federal refere-se à circulação
jurídica, que pressupõe efetivo ato de
mercancia, com a finalidade de obter lucro,
transferindo-se a titularidade.

=

FATO GERADOR
CUIDADOS NECESSÁRIOS:

OPERAÇÕS SEM CLAREZA NA DESCRIÇÃO, SEM
FUNDAMENTO LEGAL, PODEM
CARACTERIZAR EMISSÃO DE DOCUMENTO
FISCAL INIDÔNEO.

INDÍCIOS: FRAUDE, SIMULAÇÃO = CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
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Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer
acessório, mediante as seguintes condutas (Lei nº 8.137/90):

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza,
em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à
operação tributável;

IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato;

V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda
de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a
legislação.

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
LEI Nº 8.137, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990.

FATO GERADOR
Fornecimento de mercadoria com prestação de serviços:

a) Não compreendida na competência tributária do Município.

Ex. Item 14.06 da Lista Anexa à LC 116/2003– Instalação e montagem
de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem
industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material
por ele fornecido.

Assim: Venda de mercadoria instalada é fato gerador de ICMS.
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FATO GERADOR
Fornecimento de mercadoria com prestação de
serviços:

b) Compreendidos na competência tributária dos
Municípios e com indicação expressa de
incidência do ICMS.

Ex. 17.11 – Organização de festas e recepções; bufê
(exceto o fornecimento de alimentação e
bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

Imunidade, Não-incidência, Isenção
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Art. 16.Contribuinte do imposto é qualquer
pessoa, física ou jurídica, que realize, com
habitualidade ou em volume que caracterize
intuito comercial, operações de circulação
de mercadoria ou prestações de serviços
de transporte interestadual e intermunicipal
e de comunicação, ainda que as operações e
as prestações se iniciem no exterior

ICMS – Condição de Contribuinte

Inscrição Estadual

Art. 125. Deverão inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do
ICMS - CAD/ICMS, antes do início de suas atividades,
aqueles que pretendam realizar operações relativas à
circulação de mercadorias e prestação de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (art.
33 da Lei 11.580/96).

§ 1º Para os efeitos deste artigo, será considerado autônomo
cada estabelecimento de um mesmo contribuinte, cabendo
a cada um deles um número de inscrição, o qual constará,
obrigatoriamente, em todos os documentos fiscais e de
arrecadação.

ICMS – Condição de Contribuinte
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Inscrição Estadual – Construção Civil!

Art. 348.Não está sujeito à inscrição no CAD/ICMS:
I - a empresa que se dedicar às atividades profissionais

relacionadas com a construção civil, para prestação de
serviços técnicos, tais como: elaboração de plantas,
projetos, estudos, cálculos, sondagens de solos e
assemelhados;

II - a empresa que se dedicar exclusivamente à prestação de
serviços em obras de construção civil, mediante contrato
de administração, fiscalização, empreitada ou
subempreitada, sem fornecimento de materiais.

ICMS – Condição de Contribuinte

EXEMPLOS – os seguintes destinatários quando comprar
para seu ATIVO E/OU USO E CONSUMO

• INDÚSTRIAS

• COMÉRCIO – (ATACADO/VAREJO/DISTRIBUIDORES,
ETC)

• TRANSPORTADORAS

• FORCEDORES/DISTRIBUIDORES – ENERGIA ELÉTRICA

• EMPRESAS DE COMUNICAÇÃO/TELECOMUNICAÇÃO

• PRESTADORES DE SERVIÇO que INDUSTRIALIZAM
E/OU REVENDEM (ICMS E ISS)

• MEI QUE PRATICA FATO GERADOR DO ICMS

• PRODUTOR RURAL

CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE
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Possui 
inscrição 
estadual!

Análise da 
atividade?

Habilitado no 
SINTEGRA = 

contribuinte?
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• Previsão de identificação correta via SINTEGRA
Ato COTEPE/ICMS Nº 21 DE 04/04/2017
Art. 1º O inciso XIII fica acrescido ao art. 9º do Regimento do
Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais
com Mercadorias e Serviços - SINTEGRA, constante no Anexo I do Ato
COTEPE/ICMS 35/2002, de 13 de dezembro de 2002 , com a
seguinte redação:
"XIII - indicador de responsabilidade tributária:
a) contribuinte do ICMS;
b) não contribuinte do ICMS.".
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do
segundo mês subsequente ao da publicação.

CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE

EXEMPLOS:

(REGRA GERAL)

HOSPITAIS

ÓRGÃOS PUBLICOS

PRESTADORES DE SERVIÇO (EXCLUSIVAMENTE ISS)

PESSOAS FÍSICAS

CONSTRUTORAS

CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE
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 O ICMS é um tributo calculado “por dentro”!

Art. 6º A base de cálculo do imposto é (art. 6º da Lei n. 11.580/96): ...

§ 1º Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na importação do exterior de mercadoria 
ou bem:

a) o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para 
fins de controle;

 Exemplo: Incluir no valor de R$ 1.000,00 o ICMS correspondente à alíquota de 12%:

Valor Simples= R$ 1.000,00

 100 – alíquota = 100 – 12 = 88

 Fator: 0,88

 Valor Simples : fator = 1.000,00 : 0.88 = 1.136,36

 O valor de R$ 1.136,36 é o valor da mercadoria já com o ICMS “por dentro”.

 Cálculo ICMS = Valor com ICMS “por dentro” x Alíquota = 1.136,36 x 12% = 136,36

ICMS – Cálculo Por Dentro

BASE DE CÁLCULO
Valores de Integram a Base de Cálculo do ICMS

A legislação do ICMS dispõe expressamente que as seguintes importâncias
compõem a base de cálculo do imposto:

Seguros
Qualquer valor cobrado (repassado) a título de seguro compõe a base de

cálculo do ICMS.

Demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas;
Todos os valores que forem de alguma forma, cobrados ou repassados ao

destinatário deverão ingressar na base de cálculo do ICMS. Um exemplo
bem comum é o boleto bancário.



12/06/2017

12

BASE DE CÁLCULO
Valores de Integram a Base de Cálculo do ICMS

Descontos concedidos sob condição

Resumidamente, pode-se conceituar o desconto condicionado como o
subordinado a evento futuro e incerto.

Exemplo: Empresa faz uma venda no valor de R$ 2.000,00, para pagamento em
30 dias. Coloca uma cláusula contratual que caso o comprador efetue o
pagamento antecipadamente terá um desconto de 5%. Assim, neste caso o
desconto não poderá ser retirado da base de cálculo do imposto, a qual
corresponderá a R$ 2.000,00.

BASE DE CÁLCULO
Frete (Transporte próprio ou cobrado em separado).

1) Os valores relativos ao serviço de transporte contratado e
pago pelo remetente se repassados (cobrados) do
destinatário, devem ser informados em campo próprio,
integrarão a base de cálculo do ICMS e constarão no total da
Nota Fiscal;

2) Se o remetente da mercadoria realizar o transporte da carga
por possui frota própria, e repassar as despesas para o
destinatário, igualmente os valores deverão ser informados
em campo próprio, integrarão a base de cálculo do ICMS e
constarão no total da Nota Fiscal (vide Resposta do Setor
Consultivo do Estado do PR nº 31/99 sobre transporte de
carga própria);
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BASE DE CÁLCULO
Frete (Transporte próprio ou cobrado em separado).

3) Caso o transporte não seja cobrado ou repassado, pois
será contratado pelo destinatário ou será cortesia do
remetente, não haverá valor a mencionar na Nota Fiscal;

4) Cobrar as despesas com transporte sem mencionar na
Nota Fiscal ocasiona recolhimento a menor de ICMS e
poderá implicar a empresa que adota a prática em uma
série de penalidades;

NÃO CONFUNDIR: O repasse de valores de transporte
caso NÃO É ICMS SOBRE TRANSPORTE, e sim frete como
despesa compondo a base de cálculo da MERCADORIA.

BASE DE CÁLCULO
Valores que NÃO Integram a Base de Cálculo do ICMS

* Desconto Incondicional: O desconto concedido no
da venda, ou seja, não está vinculado a um futuro para
ser concedido. Neste caso, o valor a ser pago pelo
adquirente será sempre o valor líquido.

Exemplo: O valor da mercadoria é correspondente a R$
5.000,00 é concedido um desconto de R$ 100,00 o valor
líquido a ser pago corresponderá a R$ 4.900,00 que será à
base de cálculo do ICMS.
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BASE DE CÁLCULO
Valores que NÃO Integram a Base de Cálculo do ICMS

Valor do IPI – Quando mercadorias destinadas a revenda ou a
industrialização

Assim, se a mercadoria vendida for destinada a industrialização ou
comercialização o valor do IPI não irá compor a Base de Cálculo do
ICMS.

Em contrapartida se a mercadoria não mais participar de etapas de
industrialização como insumo ou não seja destinada a
comercialização subseqüente, o valor do IPI irá compor a base de
cálculo do ICMS.

BASE DE CÁLCULO
Valores que NÃO Integram a Base de Cálculo do ICMS

Valores relativos a juros, multa e atualização - Os valores
cobrados a título de acréscimo por inadimplência não irão
compor a base de cálculo do ICMS, uma vez que serão
constatados após o fato gerador do imposto, que a circulação
da mercadoria.

Pedágio (Lei nº 10.209/01) - Ao contrário de alguns Estados o
Paraná deixa expresso em seu Regulamento do ICMS que os
valores referentes à Pedágio, na prestação de serviço de
transporte rodoviário de cargas, não irão compor a base de
cálculo do ICMS (artigo 6.º, § 2.º, IV’).
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 A legislação pode suprimir valores da base de cálculo do
ICMS a título de incentivo fiscal, ocasionando uma supressão
direta na carga tributária.

 A redução da base de calculo do ICMS é considerada, por
alguns autores, como uma isenção parcial.

 Por determinação da Lei Complementar nº. 24/75 as
reduções de base de cálculo deverão ser concedida nos
termos de Convênios celebrados e ratificados pelos Estados
e Distrito Federal.

 O benefício possui duas modalidades padrão de redação
para sua concessão:

ICMS – Redução de Base de Cálculo

BC 
NORMAL

100% DO VALOR DA 
OPERAÇÃO

BC 
REDUZIDA

X% DO VALOR 
DA OPERAÇÃO

73,33%

ALÍQUOTA
(12%)

CARGA 
TRIBUTÁRIA

12%

ALÍQUOTA
(12%)

CARGA 
TRIBUTÁRIA

8,8%

ICMS – Redução de Base de Cálculo
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 Exemplo formação de Base de Cálculo na Importação

 A base de cálculo do ICMS Valor da mercadoria ou bem constante
dos documentos de importação, e a soma das seguintes parcelas:

• Imposto de Importação (II);
• Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
• Imposto sobre Operações de Câmbio (IOF);
• Quaisquer outros impostos, taxas (SISCOMEX), contribuições (PIS

e COFINS) e despesas aduaneiras, AFRMM.

 IMPORTATE: O ICMS compõe a base de cálculo inclusive na 
importação.

ICMS – Cálculo Importação

 Decreto Nº 9198 DE 23/10/2013

"§ 8º Para os efeitos da alínea "e" do inciso V deste artigo,
entende-se por despesas aduaneiras aquelas efetivamente pagas
ou devidas até o momento do desembaraço da mercadoria ou do
bem, tais como o Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante - AFRMM, o Adicional de Tarifas Aeroportuárias -
ATAERO, a Contribuição sobre o Domínio Econômico - CIDE, a
taxa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, a taxa
com DTA - Declaração de Trânsito Aduaneiro, a taxa do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA, a taxa de LI - Licença de Importação, a taxa do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, a taxa de
utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX,
e os direitos "antidumping"."

ICMS – Cálculo Importação
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Dados

US$ 1.00 3,50R$                  
Quantidade (UN): 5000
Preço Unitário Dólar 100,00$                
Preço Unitário Reais 350,00R$              
Valor total (reais) 1.750.000,00R$    
Frete Internacional (dólares) 1.120,00$             
Frete Internacional (reais) 3.920,00R$           
Seguro Internacional (dólares) 50,00$                  
Seguro Internacional (reais) 175,00R$              
Taxa Siscomex 214,50R$              

Valor CIF 1.754.095,00R$        

(Total Mercadorias+Frete Internacional+Seguro Internacional)

Imposto de Importação - Alíquota 16%

Base de Cálculo II 1.754.095,00R$        + THC
(Valor CIF também denominado valor aduaneiro)
Valor do II 280.655,20R$            

IPI  -  Alíquota 12%

Base de Cálculo IPI 2.034.750,20R$        

(A base de cálculo do IPI é valor CIF+II)
Valor do IPI 244.170,02R$            

Alíquota PIS-Importação 2,10%

Alíquota COFINS - Importação 10,65%

BC PIS/COFINS -Importação 1.754.095,00R$        

Valor PIS - Importação 36.836,00R$              
Valor Cofins -Importação 186.811,12R$            
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Alíquota ICMS 18% 0,82

Base de Cálculo de ICMS (sem ICMS) 2.502.781,84R$        

(Valor CIF + II + IPI + PIS/COFINS + Taxa SISCOMEX)
Base de Cálculo de ICMS (com ICMS) 3.052.172,97R$        
Valor do ICMS 549.391,13R$            

SE DIFERIMENTO PARCIAL Carga 12% 66,67%
Valor do ICMS (a pagar) 366.260,76R$            
Diferido 183.130,38R$            

 Fica concedida ao estabelecimento industrial que realizar a importação de mercadoria
por meio dos portos de Paranaguá e Antonina, e de aeroportos paranaenses, com
desembaraço aduaneiro no Estado, a suspensão do pagamento do imposto devido nessa
operação, quando da aquisição de matéria-prima, material intermediário ou secundário,
inclusive material de embalagem, para ser utilizado em seu processo produtivo (art. 615,
do RICMS/PR Lei n. 14.985/2006).

 O disposto acima se aplica também no caso de industrialização em estabelecimento
diverso do importador.

 O estabelecimento importador deverá consignar no campo “Informações
Complementares” da nota fiscal emitida para documentar a operação a anotação “ICMS
suspenso de acordo com o art. 615 do RICMS”.

IMPORTAÇÃO - INDÚSTRIA
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 Fica concedido crédito presumido na importação, por meio dos PORTOS DE
PARANAGUÁ E ANTONINA e de aeroportos paranaenses, de matéria-prima, material
intermediário ou secundário, inclusive material de embalagem, promovida por
estabelecimento industrial, para ser utilizado em seu processo produtivo, equivalente a
4% (quatro por cento) sobre o valor da base de cálculo da operação de importação, e
que resulte em carga tributária mínima de seis por cento. (item 46-A do Anexo III do
RICMS/PR)

Notas:

1. o crédito presumido de que trata este item será lançado, no período em que ocorrer
a respectiva entrada, no campo "Outros Créditos" do livro Registro de Apuração de ICMS
- RAICMS, consignando a expressão "Crédito Presumido - item 46-A do Anexo III do
RICMS";

CRÉDITO PRESUMIDO INCENTIVO - IMPORTAÇÃO –
INDÚSTRIA – REESTABELECIMENTO

Nas importações de bens para integrar o ativo permanente, ou de mercadorias, por meio

dos Portos de Paranaguá e de Antonina e de aeroportos paranaenses, realizadas por

estabelecimentos comerciais e não industriais contribuintes do ICMS, o valor do imposto a

ser recolhido, por ocasião do desembaraço aduaneiro neste Estado, corresponderá à

aplicação do percentual de seis por cento sobre o valor da base de cálculo da operação de

importação, ficando diferida a diferença entre esse valor e aquele apurado por meio da

aplicação da alíquota própria para a respectiva operação. (art. 617-A, RICMS/PR)

Nota: o imposto diferido considerar-se-á incorporado ao imposto devido por ocasião das

saídas promovidas pelo contribuinte importador.

IMPORTAÇÃO – COMÉRCIO –
DIFERIMENT0



12/06/2017

20

ICMS – ALÍQUOTAS INTERNAS
Alíquota Interna

A regra básica para a aplicação das alíquotas internas é que
remetente/prestador e o destinatário da mercadoria, bem ou serviço
estejam situados no mesmo Estado (ex. Paraná).

Atualmente as alíquotas internas praticadas no Estado do Paraná são as
seguintes (art. 14 RICMS/PR):

• 7% (alimentos destinados a merenda escolar vendidos ao poder público);

• 12% (LISTA REDUZIDA EM 01.04.2015 - Lei nº 18.371/2014.);

• 18% (residual);

• 25% (ex. armas, perfumes, cosméticos, etc.);

• 29% (gasolina, energia elétrica, fumo e bebida alcoólica).

SELETIVIDADE  - ESSENCIALIDADE

Art. 155. (...) § 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao
seguinte: (...)

III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das
mercadorias e dos serviços”.

Paralelo com o IPI:

Art. 153.Compete à União instituir impostos sobre:
§ 3º O imposto previsto no inciso IV:

I - será seletivo, em função da essencialidade do produto;

ICMS – ALÍQUOTAS INTERNAS
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Alíquota Interna

II - alíquota de 12% (doze por cento) para as operações e prestações com os seguintes bens,
mercadorias e serviços (Lei nº 18.371/2014)

d) máquinas e aparelhos industriais, exceto peças e partes (NCM 84.17 a 84.22, 84.24, 84.34 a 84.49,
84.51, 84.53 a 84.65, 84.68, 84.74 a 84.80 e 85.15);

Ex: NCM/SH: 8418.29.00

REMETENTE
(PR)

DESTINATÁRIO
(PR)

IMPORTADOR
(PR)

IMPORTAÇÃO DO 
EXTERIOR

REMETENTE
(Outra UF) 

Destinatário-Consumidor final 
NÃO CONTRIBUINTE do 

ICMS 
No PR 

Usar para formar o preço 
corretamente!

ICMS – ALÍQUOTAS INTERNAS
Aplicação
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87, DE 16 DE ABRIL DE 2015

ART. 155 §2º

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor
final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a
alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto
correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a
alíquota interestadual;
a) (revogada);
b) (revogada);
VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença
entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída:
a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto;
b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto;

ICMS – ALÍQUOTAS INTERNAS
Aplicação

Até 31/12/2015:

Venda em operação 
interestadual para não-
contribuinte do ICMS –

aplica-se a alíquota 
interna do Estado 

remetente

Ex. PR  = 18%
(art. 14 do RICMS/PR)

ICMS PR = + 18%

ICMS BA = -17%
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ESTA ALTERAÇÃO FOI MUITO COMENTADA COMO REFERENTE AO E-
COMMERCE, OU AINDA PENSANDO QUE O FOCO ERA A PESSOA FÍSICA.

O E-COMMERCE APENAS AGRAVOU A DISCUSSÃO PELO CRESCIMENTO DO
SEGMENTO.

REFLEXOS:

• DESEQUILÍBRIO NO PACTO FEDERATIVO;

• CONCENTRAÇÃO CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO NO SUL E SUDESTE;

• BAIXA ARRECADAÇÃO NORTE/NORDESTE.

CENÁRIO TRIBUTÁRIO E 
PROBLEMÁTICA

SOLUÇÃO ADOTADA:

PROTOCOLO 21

ONDE:
Ex. PR  = 7%

DIFERENÇA DAS 
ALÍQUOTAS

17% - 7% = 10%

DECLARADO 
INCONSTITUCIONAL EM 

2014
(ADI nº 4628 

e 4713 )
ICMS PR = + 7%

ICMS BA = +10%
REALIDADE:
18% (PR) + 10% (BA)= 28%
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87, DE 16 DE ABRIL DE 2015

"Art. 99. Para efeito do disposto no inciso VII do § 2º do art. 155, no caso de operações e
prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte
localizado em outro Estado, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota
interna e a interestadual será partilhado entre os Estados de origem e de destino, na
seguinte proporção:

I - para o ano de 2015: 20% (vinte por cento) para o Estado de destino e 80% (oitenta por
cento) para o Estado de origem;

II - para o ano de 2016: 40% (quarenta por cento) para o Estado de destino e 60%
(sessenta por cento) para o Estado de origem;

III - para o ano de 2017: 60% (sessenta por cento) para o Estado de destino e 40%
(quarenta por cento) para o Estado de origem;

IV - para o ano de 2018: 80% (oitenta por cento) para o Estado de destino e 20% (vinte por
cento) para o Estado de origem;

V - a partir do ano de 2019: 100% (cem por cento) para o Estado de destino."

COM A EC 87/2015:

ONDE:
Ex. PR  = 7%

(PODERIA SER 4% PARA 
IMPORTADO)

DIFERENÇA DAS 
ALÍQUOTAS

18% - 7% = 11%

RATEIO PARA 2017:

60% para o Estado de 
destino (BA)

40% para o Estado de 
origem (PR)
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PARANA
(4%)

SÃO PAULO
(18%)

MERCADORIA  PARA CONSUMO

VALOR DA NF – 1.000,00

ICMS DESTACADO – R$ 40,00

Diferença 
a recolher para 
o Estado do PR
1.000,00 x 14% = 
140,00 x 40% = 

56,00 
não abate com créditos

EXEMPLO – OPERAÇÃO INTERESTADUAL -
VENDA PARA NÃO CONTRIBUINTE - 2017

Diferença 
a recolher para 
o Estado de SP
1.000,00 x 14% = 
140,00 x 60% = 

84,00
GNRE

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as
prestações se iniciem no exterior

(...)

§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...)

IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da
República ou de um terço dos Senadores, aprovada pela
maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas
aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de
exportação;

ICMS – ALÍQUOTAS INTERESTADUAIS
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Resolução nº 22/89 - Operações entre Contribuintes do ICMS

SUL E SUDESTE 
(EXCETO ESPIRÍTO 

SANTO)

NORTE, 
NORDESTE, 

CENTRO-OESTE E O 
ESPÍRITO SANTO

7%

NORTE, NORDESTE, 
CENTRO-OESTE E O 

ESPÍRITO SANTO

12%

12%

SUL E SUDESTE
(EXCETO ESPÍRITO SANTO)

SUL E SUDESTE 
(EXCETO ESPIRÍTO 

SANTO)

12%

ICMS – ALÍQUOTAS INTERESTADUAIS

Crédito: 7%
Venda Interna: 17%
Arrecadação: 10%

Crédito: 12%
Venda Interna: 18%
Arrecadação: 6%

ICMS – ALÍQUOTAS INTERESTADUAIS
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A REFORMA TRIBUTÁRIA
Medida Provisória 599 de 27 de Dezembro de 2012 - Sem eficácia

Ano 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023 2024 2025
Alíquota 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4%

Ano 2014 2015 2016
Alíquota 6% 5% 4%

Ano 2014 2015 2016
Alíquota 9% 6% 4%

Operações e prestações - Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e no 
Estado do Espírito Santo > destinadas às regiões Sul e Sudeste

Operações e prestações - Regiões Sul e Sudeste > destinadas às 
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e ao Estado do Espírito Santo

Demais operações e prestações

ICMS – ALÍQUOTAS INTERESTADUAIS

Resolução nº 13 – Alíquota de 4%
A alíquota do ICMS nas operações interestaduais, desde 01/01/2013 com
bens e mercadorias importados do exterior, é de 4% (quatro por cento).
(Resolução Senado Federal nº 13/12).

O disposto acima aplica-se aos bens e mercadorias importados do exterior
que, após seu desembaraço aduaneiro:

- não tenham sido submetidos a processo de industrialização;

- ainda que submetidos a qualquer processo de transformação,
beneficiamento, montagem, acondicionamento, reacondicionamento,
renovação ou recondicionamento, resultem em mercadorias ou bens com
conteúdo de importação superior a 40% (quarenta por cento).
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Não se aplica a alíquota do ICMS de 4% (quatro por cento) nas operações
interestaduais com:

- bens e mercadorias produzidos em conformidade com os processos produtivos
básicos (PPB) de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67 (Zona Franca de Manaus);
Leis nºs 8.248/91; 8.387/91 e 10.176/01 (Informática e Automação) e 11.484/07
(Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de
Semicondutores – PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico
da Indústria de Equipamentos para a TV Digital – PATVD);

-gás natural importado do exterior.

- bens e mercadorias importados do exterior que não tenham similar nacional,
definidos em lista editada pela CAMEX (Resolução Camex 79/12);

Nota: http://www.camex.gov.br/public/arquivo/arq1357922490.pdf

Resolução nº 13 – Alíquota de 4%

A Resolução nº 13 do Senado
Lista de Exceções à Tarifa 
Externa Comum – LETEC –
100 posições

Lista de Exceção de Bens de 
Informática e 
Telecomunicações (Lebit) –
98 posições

Ex-Tarifário
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Analisar NCM + Descrição!
• EX:

Resolução nº 13 – Alíquota de 4%

• Analisar NCM + Descrição!

• 3926.90.90

Enquadramentos possíveis na NCM:

Máscara de proteção; Brincos e pulseiras para
identificação de animais; Recipiente com serpentina
e depósito para gelo, próprio para gelar bebidas.

Observação: A matéria da Resolução 13 foi
regulamentada pelo Estado do Paraná no Capítulo
XLV-A, arts. 622- D a 622- K do RICMS/PR.
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0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;

1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;

2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;

3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou
igual a 70%;

4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos
básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;

5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;

6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e
gás natural;

7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da
CAMEX e gás natural;

8 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por
cento).

4%

4%

ICMS – ALÍQUOTAS 
INTERESTADUAIS

Nota Técnica:
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ATENÇÃO!!

A correta indicação do CST é fundamental para 
que o adquirente tenha condições de calcular o 
conteúdo de importação correspondente a sua 

industrialização.

TAMBÉM É FUNDAMENTAL PARA A 
CORRETA TRIBUTAÇÃO DA OPERAÇÃO 

SUBSEQUENTE SE HOUVER!

CONTEÚDO DE IMPORTAÇÃO
• Conteúdo de Importação
• O Conteúdo de Importação será calculado

pelo contribuinte industrializador que
utilizar mercadoria importada na
do seu produto, para identificação da
alíquota a ser aplicada quando das
operações interestaduais realizadas com o
referido produto no segundo período fiscal
subsequente.
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CONTEÚDO DE IMPORTAÇÃO
Conteúdo de importação é o percentual
correspondente ao quociente entre o valor da
parcela importada do exterior e o valor total da
operação de saída interestadual da mercadoria
ou bem submetido a processo de
industrialização.
Onde:

Fluxograma até 31/12/2015
Contribuinte X Não Contribuinte X Consumidor Final
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CONTRIBUINTE X NÃO CONTRIBUINTE

PERMANECE 
IGUAL!

(REFORMA)

ALTERADO!
EC 87/15

 

Operação Interestadual 

 

 

 
 

Venda de 
mercadoria 

CONSUMIDOR FINAL 

CONTRIBUINTE DO ICMS 

(Análise do DIFAL) 

 

CONSUMIDOR FINAL 

NÃO CONTRIBUINTE DO 
ICMS 

(Análise da Partilha de ICMS) 

Alíquota 
interestadual 

do ICMS 
IPI na BC do 

ICMS 

Preço: Alíquota 
interna do ICMS 
(destinatário!) 

NF-e: Alíquota 
interestadual 

IPI na BC do 
ICMS 

Elaborado por Leticia Tullio 

ICMS – Diferencial de Alíquotas
Requisitos:

 ENTRADA em estabelecimento de CONTRIBUINTE
 De Mercadoria destinada ao ATIVO IMOBILIZADO OU

USO/CONSUMO
 Proveniente de OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS

INTERNA – INTERESTADUAL = DIFERENÇA A RECOLHER
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ICMS – Diferencial de Alíquotas

SÃO PAULO

(12%)

PARANÁ

(18%)

USO E CONSUMO

ATIVO

VALOR DA NF –
1.000,00

ICMS DESTACADO – R$ 
120,00

Diferença a Recolher 

1.000,00 x 6% = R$ 60,00

ICMS – Diferencial de Alíquotas
No fim do ano de 2015 tivemos a alteração da Lei
Orgânica para dispor:

O inciso XIV trata do diferencial devido por contribuintes
na aquisição de uso e consumo e ativo. E o inciso XV
trata do diferencial devido em virtude da EC 87 que
ocorre em operações com não contribuintes.
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O Estado fez duas alterações no artigo que versa sobre a BC
do DIFAL:

Posteriormente publicou o Decreto nº 3.208/2015 que altera o
artigo pertinente a BC do ICMS

ICMS – Diferencial de Alíquotas
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• NÃO CONFUNDIR COM ANTECIPAÇÃO!

• Decreto Nº 442 DE 06/02/2015, Publicado no DOE em 9 fev. 2015 (Art. 13-A
RICMS/PR):

art. 5º:
"§ 7º Será exigido o pagamento antecipado do imposto correspondente à
diferença entre as alíquotas interna e interestadual, relativamente a
operações que tenham origem em outra unidade federada, observado o
disposto no art. 13-A

1) Entradas interestaduais;

2) Sujeitas a alíquota interestadual de 4%;

3) Para comercialização ou industrialização.

CÁLCULO:

De 09/02/2015 a 31/03/2015 :

4% - 18% = 14% de antecipação a recolher

De 01/04/2015 em diante:

4% - 12% (carga proveniente de 18% -
33,33%) = 8% de antecipação a recolher



12/06/2017

37

APURAÇÃO DE ICMS
Aplicação - Não-Cumulatividade

 Operação Normal – Sistemática Débitos e Créditos

 

                                                                                                                         
 
 
 

ATACADO VAREJO 
INDÚSTRIA 

Aquisição de 
matéria-

prima com 
crédito de 

ICMS 

Saída com 
débito. 

Entrada com 
crédito 

Saída com 
débito. 

Entrada com 
crédito 

Saída com 
débito. 
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APURAÇÃO DE ICMS
Modalidades

Débito x Crédito
Apuração Centralizada

Simples Nacional

Lucro Real x Lucro Presumido

CRÉDITO
Hipóteses e Discussões

Pergunta: TODO VALOR DE ICMS DESTACADO NO DOCUMENTO FISCAL GERA
CRÉDITO PARA O ADQUIRENTE?

Material de Uso e Consumo x Insumo – interpretação e conflitos
Conceito Insumo: “é uma algaravia de origem espanhola, inexistente em

português, empregada por alguns economistas para traduzir a expressão
inglesa 'input', isto é, o conjunto dos fatores produtivos, como matérias-
primas, energia, trabalho, amortização do capital etc., empregados pelo
empresário para produzir o 'output' ou o produto final. (...)”. “Insumos são os
ingredientes da produção, mas há quem limite a palavra aos 'produtos
intermediários' que, não sendo matérias-primas, são empregados ou se
consomem no processo de produção”.
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• CRITÉRIOS DIFERENCIADOS!!

ICMS INCORPORAÇÃO/INTEGRAÇÃO

IPI CONTATO

PIS/COFINS ESSENCIAL

NECESSÁRIO CARF X RFB

INERENTE

ICMS/IPI/PIS/COFINS – CRÉDITO - INSUMOS   

CRÉDITO
Hipóteses e Discussões

Art. 23. (...)
§ 10. Para efeitos do disposto no § 9º, entende-se como mercadoria

destinada ao uso ou consumo do estabelecimento, a que não
seja utilizada na comercialização e a que não seja empregada
para integração no produto ou para consumo no respectivo
processo de industrialização ou na produção rural.

§ 11. Entende-se por consumo no processo de industrialização ou
produção rural a total destruição da mercadoria.



12/06/2017

40

CRÉDITO
Uso e Consumo: mercadoria que não seja utilizada na

comercialização e a que não seja empregada para integração no
produto ou para consumo no respectivo processo de
industrialização ou na produção rural.

Histórico da Prorrogação:
• LC nº 87/96          01/01/98
• LC nº 92/97          01/01/00 
• LC nº 99/99          01/01/03 
• LC nº 114/02        01/01/07 
• LC nº 122/06         01/01/11
• LC nº 138/10         01/01/2020

CRÉDITO SERVIÇO DE TRANSPORTE

Crédito Empresas Transportadoras

ATENÇÃO: Decreto 1000 de 09 / 4 / 2015 – efeitos a partir de 1º de maio de 
Passa a ser:
aquisição de combustíveis, lubrificantes, aditivos, fluidos, pneus, câmaras de ar

e mercadorias destinadas ao ativo permanente
Era:
aquisição de combustíveis, lubrificantes, óleos, aditivos, fluídos, pneus,

câmaras de ar e demais materiais rodantes, peças de reposição e outros
de manutenção da frota, inclusive de limpeza, bem como de mercadorias
destinadas ao ativo permanente.

Procedimento: Art. 22 § 4º do RICMS/PR

ICMS – Crédito - Transportadoras
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CRÉDITO
CRÉDITO SERVIÇO DE TRANSPORTE - Crédito Presumido

Para Transportadores
Exemplo de cálculo:
Valor do serviço: R$ 100,00

Base de cálculo: R$ 100,00
Alíquota aplicável: 12%
Imposto devido: R$ 12,00
Crédito presumido*: R$ 2,40
Imposto a recolher: R$ 9,60 (12,00 - 2,40)

CRÉDITO
Hipóteses e Discussões

CRÉDITO ATIVO IMOBILIZADO

Dificuldades em conceituar.
Decisão Normativa CAT n.º 02/2000 do Estado de São Paulo.

A partir de janeiro/2001 (Lei Complementar nº 102/00) a
apropriação do ICMS na aquisição do ativo imobilizado é feito
em 48 parcelas

Divisão Simples?
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CRÉDITO
EXEMPLO: ICMS destacado na Nota Fiscal de R$ 1.000,00
1.000,00 : 48 = 20,83
Caso tenha operações ou prestações não tributadas ou isentas, será utilizada a seguinte fórmula para encontrar o 

fator do crédito: 

Fator de Crédito: Total das Saídas/Prestações Tributadas :  48 = F.C.
Total Geral das Operações/Prestações

Saídas tributadas no mês de Maio = R$ 60.000,00
Saídas Destinadas ao exterior no mês de Maio = R$ 20.000,00
Saídas Isentas s/Manutenção no mês de Maio = R$ 20.000,00
Total Geral das Operações do mês de Maio = R$ 100.000,00
Valor do Crédito do Ativo Imobilizado = R$ 1.000,00

F =   80.000,00 : 48 =  0,8 : 48 = 0,01666
100.000,00

Valor a apropriar = R$ 1.000,00 x 0,01666 = R$ 16,66

CRÉDITO
CRÉDITO ENERGIA ELÉTRICA

Estabelece o art. 23, § 7º do RICMS-PR que a entrada de energia elétrica
no estabelecimento dá direito a crédito somente quando:

a)for objeto de operação de saída de energia elétrica;
b)for consumida no processo de industrialização, inclusive no depósito,

armazenagem, entrepostagem, secagem e beneficiamento de
matéria-prima;

c)seu consumo resultar em operação de saída ou prestação para o
exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações totais.

Laudo?
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CRÉDITO
CRÉDITO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Conforme dispõe o artigo 23 § 8º do RICMS/PR, somente gera
direito a crédito o recebimento de serviços de comunicação
utilizados pelo estabelecimento:

a) ao qual tenham sido prestados na execução de serviços da
mesma natureza;

b) quando sua utilização resultar em operação de saída ou
prestação para o exterior, na proporção desta sobre as saídas
ou prestações totais

CRÉDITO
Crédito de Empresas do Simples Nacional

Art. 23. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao
contribuinte o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em
operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica,
no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal ou de comunicação. (...)

§ 13. Os contribuintes não optantes do Simples Nacional terão direito a crédito
correspondente ao ICMS incidente sobre as suas aquisições de mercadorias de
microempresa ou empresa de pequeno porte optante do Simples Nacional,
desde que destinadas à comercialização ou industrialização, observado, como
limite, o ICMS efetivamente devido pelos optantes do Simples Nacional em
relação a essas aquisições, e as disposições do art. 9º-A do Anexo VIII (art. 23,
§ 1º, da Lei Complementar n. 123/2006).
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CRÉDITO
Crédito de Empresas do Simples Nacional

• * Aquisição de ativo de empresa do SIMPLES 
não gera crédito de ICMS;

• * O serviço de transporte prestado por empresa 
enquadrada no SIMPLES não gera crédito de 
ICMS.

• Industrialização por encomenda?

CRÉDITO PRESUMIDO

opcional incentivo

A legislação permite que os contribuintes, cumpridos os requisitos previstos na
legislação, se creditem de determinados valores a título de crédito presumido.

O crédito presumido poderá ser opcional ao sistema normal de créditos ou poderá ser
concedido juntamente com estes créditos.

O crédito presumido corresponde ao lançamento de crédito do ICMS determinado
por um percentual fixo, com base de cálculo também determinada por norma
específica.

Nota: as hipóteses abrangidas pelo crédito presumido encontram-se arroladas no Anexo III, nos
arts. 629 a 634, do RICMS/PR e em leis esparsas.

CRÉDITO PRESUMIDO
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CRÉDITO PRESUMIDO - EXEMPLO
É concedido crédito presumido aos estabelecimentos fabricantes de FARINHA DE TRIGO, obtida a partir da moagem
do trigo em grão no próprio estabelecimento, classificada na subposição 1101.00 da NBM/SH, e de macarrão, mesmo
que com molho, inclusive espaguete, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor das saídas, em operações
internas (item 24 do Anexo III, do RICMS/PR).

Notas:1. o benefício de que trata este item:

1.1 será utilizado sem prejuízo dos demais créditos e somente se aplica às operações com mercadorias
industrializadas ou produzidas em território paranaense;

1.2 aplica-se, também:

1.2.1 a estabelecimento fabricante que promover operações com farinha de trigo que tenha sido produzida, sob sua
encomenda, a partir da moagem de trigo em grão em estabelecimento industrial localizado neste Estado;

1.2.2. nas operações internas promovidas por centro de distribuição, com os produtos que relaciona, quando
industrializados em estabelecimento localizado neste Estado, pertencente ao mesmo titular, desde que não tenha
sido utilizado na operação de transferência.

1.3. fica limitado a que o total dos créditos do estabelecimento não exceda o total dos débitos no período de
apuração;

2. na hipótese de o total dos créditos exceder o total dos débitos, o estabelecimento deverá efetuar o estorno da
parte do crédito presumido correspondente ao valor do saldo credor apurado.

CRÉDITO PRESUMIDO - EXEMPLO

CRÉDITO PRESUMIDO – CONDIÇÕES

 Nas hipóteses em que a utilização do crédito presumido estiver limitada a que o
total dos créditos do estabelecimento não exceda o total de débitos, no período de
apuração, o valor do crédito presumido excedente deve ser estornado, mediante
lançamento na EFD em código de ajuste específico (art. 69-B, do RICMS/PR).

 Para fins do disposto acima, a apuração do valor a ser estornado observará o
seguinte:
I - calcula-se a proporcionalidade entre o montante das operações alcançadas pelo
benefício fiscal e a totalidade das operações de vendas e de transferências, de
mercadorias, realizadas pelo estabelecimento;
II - sobre o montante dos créditos decorrentes de entradas no estabelecimento,
aplica-se o índice de proporcionalidade obtido nos termos do inciso I;
III - soma-se o valor do crédito presumido ao montante dos créditos pelas entradas
calculado na forma dos incisos I e II;
IV - o valor a ser estornado corresponderá à diferença positiva entre o somatório dos
créditos obtido conforme o inciso III e o débito das operações e das prestações
alcançadas pelo benefício fiscal.



12/06/2017

46

Exemplo (Jan/Fev/Mar)

Valor Total das Saídas: 100.000,00

Valor das Saídas em Operação Interna: 80.000,00 x 12% = 9.600,00

Valor das Saídas em Operação Interestadual: 20.000,00 x 12% = 2.400,00 

Valor Total dos Débitos = 12.000,00

Crédito Presumido: 80.000,00 x 5% = 4.000,00

Créditos de Entradas admitidos à empresa: 10.000,00

Valor Total dos Créditos: 14.000,00

Crédito Excedente: 2.000,00

CRÉDITO PRESUMIDO – CONDIÇÕES

Proporcionalidade para Fins de Estorno

Valor das Saídas com utilização do Crédito Presumido: 80.000,00

Valor Total de Vendas e Transferências: 100.000,00

Índice de Proporcionalidade: 80.000,00/100.000,00 = 0,8 x 100 = 80%

Créditos pela Entrada: 10.000,00 10.000,00 x 80% = 8.000,00

Crédito Admitido: 8.000,00 + 4.000,00 = 12.000,00

Valor a ser Estornado: 12.000,00 – 9.600,00 (débito das operações e das
prestações alcançadas pelo benefício fiscal ) = 2.400,00

CRÉDITO PRESUMIDO – CONDIÇÕES
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 A apuração do estorno será feita:
I - trimestralmente, ao final dos períodos de apuração de março, junho e
setembro;
II - ao final de dezembro, considerando todo o exercício, e, quando
resultar saldo final devedor, lançar a crédito os valores estornados no
ano, mediante lançamento na EFD em código de ajuste especificado em
norma de procedimento, até o limite desses valores estornados, de
forma que o resultado seja neutro.

Ocorrendo a paralisação ou o encerramento das atividades o
estabelecimento deverá antecipar a apuração para o mês da ocorrência
do evento.

Os demonstrativos relativos à apuração do crédito presumido, dos
créditos pelas entradas e do valor estornado, deverão ser mantidos em
boa guarda pelo contribuinte e apresentados ao fisco, quando
solicitados.

CRÉDITO PRESUMIDO – CONDIÇÕES

 Para efeitos de determinação do valor do crédito a ser estornado e do
crédito presumido a ser utilizado em cada período de apuração, nas
hipóteses em que o total dos créditos do estabelecimento não exceda o
total dos débitos conforme previsão no item que concede o benefício,
não são considerados, no total dos créditos:

I - o saldo credor do mês anterior ao período de apuração;

II - quaisquer outros créditos que não decorram de entradas no
estabelecimento, tais como os provenientes de restituições e
transferências de créditos.

Nota: nas hipóteses de previsão de utilização do crédito presumido em
operações de industrialização sob encomenda, somente o encomendante
terá direito ao benefício fiscal.

CRÉDITO PRESUMIDO – CONDIÇÕES
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 Aos estabelecimentos fabricantes, em operações interestaduais com destino a
contribuintes localizados nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais,
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das saídas das seguintes
mercadorias classificadas na NBM/SH (item 26 do Anexo III, RICMS/PR):

a) FARINHA DE TRIGO obtida a partir da moagem do trigo em grão no próprio
estabelecimento (subposição 1101.00);

b) mistura pré-preparada de farinha de trigo para panificação, que contenha no
mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de farinha de trigo obtida a partir da
moagem do trigo em grão no próprio estabelecimento (código 1901.20.00);

c) massas alimentícias não cozidas, nem recheadas ou preparadas de outro modo
(subposições 1902.11 ou 1902.19);

d) biscoitos e bolachas derivados de trigo, dos tipos "cream cracker", "água e sal",
"maisena", "maria" e outros de consumo popular (subposição 1905.30) e que não
sejam adicionados de cacau, recheados, cobertos ou amanteigados,
independentemente de sua denominação comercial.

CRÉDITO PRESUMIDO – Exemplo

 o benefício de que trata este item:

- será utilizado, opcionalmente, em substituição aos demais créditos pelas
entradas;

- aplica-se, também:

a) a estabelecimento fabricante que promover operações com farinha de trigo que
tenha sido produzida, sob sua encomenda, a partir da moagem de trigo em grão em
estabelecimento industrial localizado neste Estado;
b) nas operações interestaduais promovidas por centro de distribuição, com os
produtos que relaciona, quando industrializados em estabelecimento localizado
neste Estado pertencente ao mesmo titular.

- a opção pelo crédito presumido, bem como a renúncia, deverá ser declarada em
termo lavrado no RO-e;
- tanto a opção quanto a renúncia produzirão efeitos por período não inferior a
doze meses contados do primeiro dia do mês subsequente ao da lavratura do
correspondente termo.

CRÉDITO PRESUMIDO – Exemplo
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 Nas hipóteses em que o crédito presumido for opcional à utilização dos
créditos relativos às entradas, inclusive de energia elétrica, de ativo imobilizado
e do valor de que trata o § 2º do art. 13-A (crédito da antecipação), o
contribuinte deverá lançar esses créditos e estorná-los, mediante lançamento na
EFD em código de ajuste específico.

 Em substituição aos critérios de estorno previstos no § 3º do art. 71 deste
Regulamento, o estorno poderá ser feito, observado o seguinte:

I - calcula-se a proporcionalidade entre o montante das operações alcançadas
pelo benefício fiscal e a totalidade das operações de vendas e de transferências,
de mercadorias, realizadas pelo estabelecimento;
II - sobre o montante dos créditos decorrentes de entradas no estabelecimento,
aplica-se o índice de proporcionalidade obtido nos termos do inciso I.

Nota: Os demonstrativos relativos à apuração dos créditos estornados deverão
ser mantidos em boa guarda pelo contribuinte e apresentados ao fisco, quando
quando solicitados.

CRÉDITO PRESUMIDO – Exemplo

Proporcionalidade para Fins de Estorno

Valor das Saídas com utilização do Crédito Presumido:
20.000,00

Valor Total de Vendas e Transferências: 100.000,00

Índice de Proporcionalidade: 20.000,00/100.000,00 = 0,2 x
100 = 20%

Créditos a ser estornado: 10.000,00  10.000,00 x 20% =
2.000,00

CRÉDITO PRESUMIDO – Exemplo
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CRÉDITO
Hipóteses e Discussões

Glosa de Crédito?

ATENÇÃO: Art. 20. São solidariamente responsáveis em relação ao
imposto (art. 21 da Lei n. 11.580/96):

IV - o contribuinte substituído, quando:
c) a informação ou declaração de que dependa o cumprimento de

obrigação decorrente de substituição tributária não tenha sido
prestada, tenha sido feita de forma irregular ou tenha sido
apresentada fora do prazo regulamentar pelo contribuinte
substituído

CRÉDITO
Hipóteses e Discussões

Manutenção
Art. 72. Não se exigirá a anulação do crédito em relação:
I – a mercadorias e serviços que venham a ser objeto de operações ou

prestações destinadas ao exterior (art.29, § 2º, da Lei n. 11.580/96);
II – aos itens dos Anexos I e II deste Regulamento, em que haja expressa

previsão de manutenção do crédito;
III - a operações que destinem, a outros Estados, petróleo, inclusive

lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados.
IV - à entrada das mercadorias existentes em estoque em estabelecimento

de contribuinte, que tenham sido extraviadas,perdidas, furtadas,
roubadas, deterioradas ou destruídas, em decorrência de enchente,
enxurrada ou catástrofe climática (Convênio ICMS 39/2011).
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CRÉDITO
Manutenção

Item 21 – Anexo I – RICMS/PR
Operações internas que destinem a consumidores finais os

produtos da CESTA BÁSICA de alimentos adiante
arrolados (art. 1º da Lei n. 14.978/2005): (...)

Notas:
1.2. acarretará a anulação do crédito do imposto

relativo às operações anteriores;

CRÉDITO
Hipóteses e Discussões

Vedação ao crédito

Art. 70. É vedado, salvo determinação em contrário da legislação, o crédito relativo a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento ou a prestação de serviços a ele feita (art. 27 da Lei n. 11.580/96):

I – decorrentes de operações ou prestações isentas ou não tributadas, ou que se refiram a bens, mercadorias, ou 
serviços alheios à atividade do estabelecimento;

II – para integração ou consumo em processo de industrialização ou produção rural, quando a saída do produto 
resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto, exceto se tratar-se de saída para o exterior;

III – para comercialização ou prestação de serviço, quando a saída ou a prestação subseqüente não forem 
tributadas ou estiverem isentas do imposto, exceto as destinadas ao exterior;

IV – quando o contribuinte tenha optado pela apuração do imposto na forma do art. 25 ou pela dedução a que se 
refere o § 2º do art. 26;

V – em relação a documento fiscal rasurado, perdido, extraviado, desaparecido ou que não seja a primeira via, 
ressalvada a comprovação da efetividade da operação ou prestação por outros meios previstos na legislação;

VI – na hipótese de o documento fiscal correspondente indicar estabelecimento destinatário diverso do recebedor 
da mercadoria ou usuário do serviço.
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CRÉDITO
Hipóteses e Discussões

Vedação ao crédito

Art. 70.

§ 1º–Salvo prova em contrário, presumem-se alheios à atividade do
estabelecimento os veículos de transporte pessoal.

§ 2º–Quando o ICMS destacado em documento fiscal for maior do que o
exigível na forma da lei, o aproveitamento como crédito terá por limite o
valor correto. (Grifos do autor).

§ 3º O crédito lançado irregularmente fica sujeito a glosa em processo
administrativo-fiscal, observando-se (art. 28 da Lei n. 11.580/96): (...)

CRÉDITO
Estorno de crédito

Art. 71. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto creditado sempre
que o serviço tomado ou a mercadoria ou bem entrados no estabelecimento
(art. 29 da Lei n. 11.580/96):

I – for objeto de saída ou prestação de serviço não tributada ou isenta, sendo esta
circunstância imprevisível na data da entrada da mercadoria ou bem ou da
utilização do serviço;

II – for integrado ou consumido em processo de industrialização, quando a saída
do produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto;

III – vier a ser utilizado em fim alheio à atividade do estabelecimento;
IV – for objeto de operação ou prestação subseqüente com redução de base de

cálculo, hipótese em que o estorno será proporcional à redução;
V – vier a perecer, deteriorar-se ou extraviar-se.
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CRÉDITO
Crédito extemporâneo

Nos termos do art. 23, § 2º do RICMS-PR, o direito de utilizar o crédito extingue-
se depois de decorridos cinco anos contados da data de emissão do
documento.

O crédito poderá ser lançado extemporaneamente:
a) no livro Registro de Entradas, mencionando-se no campo "Observações" as

causas determinantes do lançamento extemporâneo, ou no livro Registro de
Apuração do ICMS, conforme for a origem do crédito;

b)pela fiscalização, nos casos de reconstituição de escrita.

Correção de saldo credor: vedada desde 29/12/2003.

CRÉDITO
Crédito extemporâneo

Não possui limite de valor atualmente. Não confundir com a redação do
artigo 27,V do RICMS/PR!!

Art. 27. Fica ainda garantido o direito ao crédito:
V - do valor do imposto indevidamente pago ou debitado até o limite de

cem UPF/PR no momento da ocorrência do evento, mediante
lançamento no quadro “Crédito do Imposto - Outros créditos”, do Livro
Registro de Apuração do ICMS, com anotação do fato motivador do
erro e a expressão “Recuperação de ICMS - art. 27, V, do RICMS”,
acompanhada, quando for o caso, da autorização de que trata o § 3º
do art. 90, que será conservada nos termos do parágrafo único do art.
123.

Obs> DECRETO N. 6.856 Publicado no DOE 9941 de 10.5.2017
.
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DEVOLUÇÃO, C/ ICMS, SE DEVIDO 

O IPI DEVE SER APENAS 
INFORMADO!!!!

INSUMOS – 5.201/6.201

REVENDA – 5.202/6.202

ATIVO – 5.553/6.553

USO E CONSUMO – 5.557/6.557

NF
OBRIGATÓRIACFOP

Devolução Por Contribuinte

RECUSA NA PRÓPRIA NF

RETORNO DE MERCADORIA NÃO 
ENTREGUE

EMISSÃO
NF DE ENTRADA

CRÉDITO DO ICMS

VENDA

RETORNO DE MERCADORIA 
NÃO ENTREGUE
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ICMS – Operações
Venda a Ordem

ADQUIRENTE
ORIGINÁRIO

VENDEDOR 
REMETENTE

DESTINATÁRIO

Venda de Produção: 5.118/6.118
Venda de Merc. Adq. Ou Rec. Terc.: 

5.119/6.119

Remessa Simbólica – Venda à ordem  
(destaque do ICMS)

Remessa por conta e 
ordem: 5.923/6.923     

(s/destaque)

Entrada: 
1.923/2.923

VENDA: 5.120/6.120
(c/destaque do ICMS)

Entrada NF Simbólica:
1.120/2.120: p/ind.
1.121/2.121: p/com.

Entrada Simbólica:
1.118/2.118

OPERAÇÕES
Venda para Entrega Futura

A BSimples Faturamento: 5.922/6.922

A
INDUSTRIAL

B
INDUSTRIAL

Venda de Produção (Entrega Futura): 
5.116/6.116

A
COMERCIAL

B
COMERCIAL

Venda de Merc. Adq. ou  Rec. De Terc.
(Entrega Futura): 5.117/6.117

VENDA: 5.117/6.117 ENTRADA:
1.117/2.117

VENDA: 
5.116/6.116

ENTRADA:
1.116/2.116

SIMPLES FAT.:
5.922/6.922

Registro:
1.922/2.922



12/06/2017

56

INDUSTRIAL

Remessa:
5.901/6.901

Entrada:
1.901/2.901Remessa de insumos p/Indust.: 

5.901/6.901

Saída em Retorno:
5.902/6.902

Entrada em Retorno:
1.902/2.902

Retorno de insumos p/Indust. e Incorp. ao produto final

Saída:
5.124/6.124

Entrada: 
1.124/2.124

Insumos e mão-de-obra aplicados na Indust.

OPERAÇÕES
Industrialização por Encomenda

OPERAÇÕES
Industrialização por Encomenda -

Triangular
Remessa Direta Por Conta e Ordem do Adquirente 

B
ENCOMENDANTE

ADQUIRENTE

C
INDUSTRIAL

Venda 5/6.122 ou 5/6.123 Remessa para industrialização
à ordem 5/6.924

Entrada: 
1/2.924

*Remessa simb. p/ind.: 5/6.901
NÃO PODE!

Retorno de insumos: 5.925/6.925

Entrada (compra):
1/2.122

Valor Agregado: 5/6.125
(mão-de-obra, material aplicado)

Retorno de insumos

Entrada: 1/2.925 e 1/2.125 
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Empresas  - adaptações necessárias COM URGÊNCIA:

 ADEQUAÇÃO DE CADASTROS – destinatários de
notas, fornecedores, prestadores de serviços,
tomadores de serviço – controle de impostos

 CULTURA DE CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS NA
RECEPÇÃO DOS MESMOS

 TREINAR PESSOAL RESPONSÁVEL PARA
IDENTIFICAR OS DADOS CRUCIAIS DOS
DOCUMENTOS

CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES

Empresas  - adaptações necessárias COM URGÊNCIA:

 FAZER REVISÕES PERIÓDICAS POR AMOSTRAGEM PARA
CONFERIR AS ROTINAS DE SISTEMA

 ABOLIR INFORMAÇÕES E DADOS GENÉRICOS –
PERSONALIZAR AS OPERAÇÕES, DESTINOS.

 EVITAR AO MÁXIMO INFORMAÇÕES EXTEMPORÂNEAS –
EX – ESCRITURAR NOTAS “PERDIDAS”

 LEMBRAR – NÃO É PORQUE O SISTEMA PERMITE QUE
ESTÁ CORRETO SEGUNDO A LEGISLAÇÃO! CUIDAR PARA
NÃO ESTABELECER PADRÕES QUE GEREM UM
ACOMPANHAMENTO POR PARTE DA FISCALIZAÇÃO.

CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42, 
19/12/2003

CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES

Sistema Público de 
Escrituração Digital –SPED

Iniciou-se com três grandes 
projetos:

• Escrituração Contábil Digital,
Digital,

• Escrituração Fiscal Digital
• NF-e - Ambiente Nacional.
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NF-e  Nota Fiscal Eletrônica representada pelo arquivo XML.

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CT-e  Conhecimento de Transporte Eletrônico – representado pelo
arquivo XML

DACTE  Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte
Eletrônico

Os fornecedores são obrigados a enviar o arquivo eletrônico dos
documentos fiscais emitidos!!!!

ATENÇÃO

Imposto Destacado Maior

art. 70, § 2º, do RICMS/PR  - aproveitamento como crédito terá por 
limite o valor correto. 
art.27, V do RICMS/PR - direito ao crédito de ICMS do valor do 
imposto indevidamente pago ou debitado até o limite de cem UPF/PR 
(vide DECRETO N. 6.856 Publicado no DOE 9941 de 10.5.2017) 
OBS. Resposta do Setor Consultivo 61/05 descreve os procedimentos 
a serem adotados na divergência de quantidade, qualidade e valores 
consignados na nota fiscal.

ALTERNATIVA: CONSULTA Nº: 019, de 13 de março de 2014

• Destaque a Menor
No caso de destaque a menor de ICMS o procedimento obrigatório é 
a emissão de Nota Fiscal Complementar, nos termos do art. 216, II e 
III, do RICMS/PR.
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 Somente poderá ser cancelada uma NF-e que tenha sido previamente
autorizado o seu uso pelo Fisco (protocolo "Autorização de Uso") e desde
que não tenha ainda ocorrido o fato gerador, ou seja, em regra, ainda não
tenha ocorrido a saída da mercadoria do estabelecimento.

 Com a publicação do Ato Cotepe nº 13/10 poderá o emitente solicitar o
cancelamento da NF-e, em prazo não superior a 24 horas, contado do
momento em que foi concedida a respectiva Autorização de Uso da NF-e,
desde que não tenha ocorrido a circulação da mercadoria ou a prestação
de serviço. Tal alteração passa a vigorar a partir de 01/01/2012 (Ato
Cotepe ICMS nº 35/10).

Nota: No Estado do Paraná o prazo máximo para cancelamento de uma
NF-e é de 168 horas contadas a partir da autorização de uso. (art. 11,
Anexo IX, RICMS/PR)

NF-e - CANCELAMENTO

• NOTA DE AJUSTE

Dispõe o artigo 216 do RICMS/PR em seu inciso VII:

Art. 216. Os documentos fiscais serão também emitidos nos
seguintes casos (art. 21 do Convênio SINIEF s/n, de 15.12.70;
arts. 4º e 89 do Convênio SINIEF 06/89; Ajuste SINIEF 01/89):
VII - para regularizar a emissão indevida de documento fiscal
eletrônico em que o emitente perdeu o prazo de cancelamento a
que se refere o art. 12 do Anexo IX, quando a regularização
ocorrer no período de apuração do imposto em que tenha sido
emitido o documento fiscal eletrônico a ser regularizado.

Documentos Fiscais
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 Após a concessão da Autorização de Uso da NF-e, o emitente poderá sanar
erros em campos específicos da NF-e, por meio de Carta de Correção Eletrônica
- CC-e, transmitida à administração tributária da unidade federada do
emitente.

Nota: O leiaute da CC-e consta da Nota Técnica 2011/003.

Não poderão ser sanados erros relacionados:
- às variáveis consideradas no cálculo do valor do imposto, tais como: valor da
operação ou da prestação, base de cálculo e alíquota;

- a dados cadastrais que impliquem alteração na identidade ou no endereço de
localização do remetente ou do destinatário;

- à data de emissão da NF-e ou à data de saída da mercadoria.

NF-e – CARTA DE CORREÇÃO

Ciência da Operação: recebimento pelo destinatário ou pelo remetente de
informações relativas à existência de NF-e em que esteja envolvido;
quando ainda não existem elementos suficientes para apresentar uma
uma manifestação conclusiva;

Confirmação da Operação: manifestação do destinatário confirmando que
a operação descrita na NF-e ocorreu;

Operação Não Realizada: manifestação do destinatário declarando que a
operação descrita na NF-e foi por ele solicitada, mas não se efetivou;

Desconhecimento da Operação: manifestação do destinatário declarando
que a operação descrita da NF-e não foi por ele solicitada.

MANIFESTAÇÃO DO 
DESTINATÁRIO
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Prazos, em dias, para a realização do registro de eventos a que se refere o 
item 8-A a partir da data  da autorização de uso da NF-e – NFP 95/09 –

Anexo III

Evento Operação
Interna

Operação 
Interestadual

Operação 
interestadual 

para área 
incentivada

Confirmação da 
Operação 20 dias 35 dias 70 dias

Operação não 
Realizada 20 dias 35 dias 70 dias

Desconhecimento 
da Operação 20 dias 15 dias 15 dias

MANIFESTAÇÃO DO 
DESTINATÁRIO

Substituição Tributária
Sujeito Passivo do Tributo

O Código Tributário Nacional define sujeito passivo da
obrigação tributária principal, como “a pessoa obrigada
ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária”.
(artigo 121)

Obrigação Principal

Obrigação Acessória
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Substituição Tributária
Sujeito Passivo do Tributo

Art. 121 CTN:

“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.”

Substituição Tributária
Responsável por substituição

Art. 150, § 7º da Constituição Federal

A lei poderá atribuir ao sujeito passivo da obrigação
tributária a condição de responsável pelo pagamento do
imposto ou contribuição cujo fato gerador deva ocorrer
em etapa posterior.

Qual a real necessidade da existência da figura do 
responsável tributário?
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Substituição Tributária
Conceito 

José Eduardo Soares de Melo

Substituição tributária nada mais é do que a imputação
de responsabilidade por obrigação tributária de terceiro
que não praticou o fato gerador, mas que tem
vinculação indireta com o real contribuinte (...) Na
substituição – num plano pré-jurídico – o legislador
afasta, por completo, o verdadeiro contribuinte, que
realiza o fato imponível, prevendo a lei – desde logo – o
encargo da obrigação a uma outra pessoa
(substituto), que fica compelida a pagar a dívida

Substituição Tributária
Modalidades

Antecedente – “Diferimento”

Concomitante – “Momento do Fato 
Gerador”

Subsequente – “Para Frente”
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Substituição Tributária
Modalidades

Atacadista Varejista

Diferido Diferido

Tributado
Consumidor Final

Produtor

Antecedente – “Diferimento”

Substituição Tributária
Modalidades

• DIFERIMENTO NÃO É BENEFÍCIO FISCAL!

• Obrigatoriedade: quando existe o diferimento do imposto
sua observância é obrigatória, não sendo facultativa sua
adoção. Consulta nº 062, de 11 de abril de 1997. Reflexos
no Crédito!

• Operações Internas: Não se aplica diferimento em
operação interestadual;

• Cadeia de Consumo: Não se aplica diferimento quando a
mercadoria se destina a consumidor final (contribuinte
ou não do ICMS)
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Substituição Tributária
Modalidades

Concomitante – Momento Fato Gerador

Anexo X Art. 141. É atribuída a responsabilidade pelo pagamento
do ICMS ao tomador do serviço, desde que seja remetente ou
destinatário da mercadoria e contribuinte do imposto neste Estado,
e à empresa transportadora contratante inscrita no CAD/ICMS,
quando a prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas
for realizada por transportador autônomo ou por transportadoras
estabelecidas em outras unidades federadas, não inscritos no
CAD/ICMS, e que tenham optado pelo crédito presumido de que
trata o item 48 do Anexo III ( inciso IV do art. 18 da Lei n.
11.580/1996).

§ 1.º O disposto neste artigo não se aplica quando o tomador do serviço for
estabelecimento de empresa enquadrada no Simples Nacional ou produtor
rural inscrito no Cadastro de Produtores Rurais - CAD/PRO.

Substituição Tributária
Modalidades

Concomitante – Momento Fato Gerador

Pontos:

Consignar no documento fiscal:
Informação sobre o pagamento - será efetuado pelo tomador
Informação sobre a opção (do transportador) pelo Crédito Presumido

Pagamento realizado até o dia 05 do mês subsequente

Guia de recolhimento – documento hábil para comprovação de crédito.

Lançamento - campo “Outros Créditos” do livro Registro de Apuração do
ICMS, na apuração correspondente ao mês em que foram realizadas as
prestações, mencionando-se como referência o código do agente
arrecadador e a data da respectiva GR/PR.
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Substituição Tributária
Modalidades

Concomitante – Momento Fato Gerador

Lembrando que:

Item 130 – Anexo I do RICMS/PR – Isenção de ICMS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL DE CARGAS, que tenha início e
término no território paranaense e cujo tomador do
serviço seja contribuinte do imposto inscrito no
CAD/ICMS deste Estado (Convênio ICMS 04/04).

Substituição Tributária
ASPECTOS LEGAIS

Constituição Federal:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 
impostos sobre: (...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e 
as prestações se iniciem no exterior; (...)

§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

XII - cabe à lei complementar:

a) definir seus contribuintes;

b) dispor sobre substituição tributária; 
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Substituição Tributária
ASPECTOS LEGAIS

Lei Complementar do ICMS (87/96)

Art. 6o Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a
depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu
pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto
tributário. (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

§ 1º A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto
incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam
antecedentes, concomitantes ou subseqüentes, inclusive ao
valor decorrente da diferença entre alíquotas interna e
interestadual nas operações e prestações que destinem bens e
serviços a consumidor final localizado em outro Estado, que seja
contribuinte do imposto.

§ 2º A atribuição de responsabilidade dar-se-á em relação a
mercadorias, bens ou serviços previstos em lei de cada Estado.

Substituição Tributária
FLUXOGRAMA

• Operação Normal – Sistemática Débitos e Créditos

 

                                                                                                                         
 
 
 

ATACADO VAREJO 
INDÚSTRIA 

Aquisição de 
matéria-

prima com 
crédito de 

ICMS 

Saída com 
débito. 

Entrada com 
crédito 

Saída com 
débito. 

Entrada com 
crédito 

Saída com 
débito. 
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Substituição Tributária
FLUXOGRAMA

• Operação Sujeita ao Regime de Substituição Tributária

 

                                                                                                                         
 
 
 

ATACADO VAREJO INDÚSTRIA 

Aquisição de 
matéria-

prima com 
crédito de 

ICMS 

Saída com 
débito  

(ICMS Próprio + 
ICMS ST) 

 
Entrada sem 

crédito 

Saída sem 
débito. 

Entrada sem 
crédito 

Saída sem 
débito. 

Substituição Tributária
Observações Importantes

A Substituição Tributária é Benefício Fiscal?

No que constitui a ST? Motivos para a prática do
deslocamento da competência?

O Substituído pratica uma “Operação Isenta”?
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Substituição Tributária
Observações Importantes

Não se pode generalizar as operações de substituição tributária, 
pois existem muitas nuances, deve-se analisar caso a caso, 

mercadoria a mercadoria, operação a operação.

Cada uma poderá ter tratamento tributário diferenciado.

LEITURA OBRIGATÓRIA: Anexo X do RICMS/PR

Substituição Tributária
Conceitos Básicos

a) ICMS Próprio: é o valor do imposto que incide
normalmente em uma operação, ou seja, se um
estabelecimento faz uma venda no valor de R$ 1.000,00
incidindo sobre esta uma alíquota de 18%, o ICMS
Próprio desta operação é R$ 180,00

b) ICMS ST: é o valor de ICMS que será devido pelo
contribuinte substituto após o cálculo devido, que será
demonstrado na seqüencia.
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Substituição Tributária
Conceitos Básicos

c) Contribuinte Substituto: é aquele que recolhe o ICMS
próprio e o ICMS retido. É eleito pela legislação como
responsável.

d) Contribuinte Substituído: Aquele que sofre a retenção
do ICMS, já recebe a mercadoria com o imposto retido
na fonte. Importante observar que, nas operações
internas o contribuinte substituído, regra geral, não deve
se preocupar com novo recolhimento. Porém, se der
saída de mercadoria para outro Estado, e o ICMS ST for
cobrado no destino, deverá providenciar novo
recolhimento.

Substituição Tributária
Conceitos Básicos

SUBSTITUÍDO
(atacadista)

ICMS 
ST

ICMS 
ST

ICMS 
PRÓPRIO

destaque
Sem

destaque

Sem
destaque

SUBSTITUÍDO
(varejista)

SUBSTITUTO
(fabricante, 

importador...)

SUBSTITUÍDO
Consumidor Final
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Substituição Tributária
Legalidade Operações Interestaduais

ST – Estabelecida em LEI!

Em operações Interestaduais

CONVÊNIOS/PROTOCOLOS

Base legal: art. 150 § 6º, c/c 155, § 2º, XII, letra “g”, da 
Constituição Federal e art. 1º da Lei Complementar nº 

24/75

E quando não há Convênio/Protocolo?

Substituição Tributária
Operações sem Protocolo/Convênio

Resposta 76/2005 do Setor Consultivo do Estado:

“quando realizarmos vendas para estados que ainda
permaneceram como signatários do referido convênio, é possível o
destaque na nota fiscal e recolhimento do ICMS-ST antecipado, ou
através de inscrição estadual secundária, para o estado
destinatário dos produtos?”

Portanto, responde-se negativamente à possibilidade aventada
pela Consulente, uma vez que o contribuinte paranaense não é
mais autorizado, sob as disposições do Convênio ICMS n.º 76/94,
a ser eleito substituto tributário pelos Estados destinatários, nas
operações com as mercadorias mencionadas.
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Substituição Tributária
Legalidade Operações Interestaduais

SC – Copat 09/2011
• Entretanto, a legislação tributária catarinense nos termos do art.

20, § 2º do Anexo 3, faculta ao remetente de mercadorias sujeitas
ao regime de substituição tributária situado em Estado não
signatário de convênio ou protocolo ou que os tenha denunciado, a
assumir a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido por
ocasião da entrada da mercadoria no território catarinense, na
condição de responsável tributário.

• Contrario sensu o Estado não pode vedar a assunção de tal
responsabilidade pelo remetente catarinense perante outro Estado.
Assim, o remetente situado, neste Estado, poderá assumir a
responsabilidade pelo pagamento do imposto

Portal Nacional da ST
CONVÊNIO ICMS No - 18, DE 7 DE ABRIL DE 2017

Cláusula segunda As informações gerais a que se referem à cláusula primeira serão 
disponibilizadas por unidade federada de destino, de acordo com o modelo constante no Anexo 
Único em formato de planilha eletrônica e divulgado por Ato COTEPE/ICMS contendo os seguintes 
dados:
I - CEST - indicação do Código Especificador da Substituição Tributária de cada item de 
determinado segmento;
II - Descrição - descrição detalhada dos bens e mercadorias, na hipótese de aplicação do preço final 
a consumidor por marca comercial;
III - Operação Interna - indicação da aplicação dos regimes mencionados na cláusula primeira nas 
operações internas da unidade federada de destino;
IV - Unidade Federada de origem - existência de convênio ou protocolo que determine a retenção do 
imposto por substituição tributária devido à unidade federada de destino;
V - Alíquota interna ou carga tributária efetiva, se esta for inferior à alíquota interna, na unidade 
federada de destino, aplicada à operação destinada ao consumidor final;
VI - MVA-ST - Margem de Valor Agregado Original que compõe a base de cálculo da substituição 
tributária;
VII - PFC - preço final a consumidor que corresponde à base de cálculo da substituição tributária;
VIII - Especificação - características que influenciam na determinação da carga tributária efetiva ou 
da base de cálculo da substituição tributária.

Data: 1º junho de 2017 (Convênio ICMS Nº 61 DE 23/05/2017 – Prorrogou para 01.01.2018)
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ST – REGRAS DE 2016

Convênio ICMS Nº 92 DE 20/08/2015

Cria o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST), que
que identifica a mercadoria passível de sujeição aos regimes de
de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do
do ICMS com o encerramento de tributação, relativos às
operações subsequentes.
ATENÇÃO:
Este convênio se aplica a todos os contribuintes do ICMS,
optantes ou não pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação
Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional.
Nacional.

CEST
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O CEST é composto por 7 (sete) dígitos, sendo que:

I - o primeiro e o segundo correspondem ao segmento da mercadoria ou bem;
II - o terceiro ao quinto correspondem ao item de um segmento de mercadoria ou bem;
bem;
III - o sexto e o sétimo correspondem à especificação do item.

Para fins deste convênio, considera-se:
I - Segmento: o agrupamento de itens de mercadorias e bens com características
assemelhadas de conteúdo ou de destinação, conforme previsto no Anexo I do
convênio;
II - Item de Segmento: a identificação da mercadoria, do bem ou do agrupamento de
de mercadorias ou bens dentro do respectivo segmento;
III - Especificação do Item: o desdobramento do item, quando a mercadoria ou bem
bem possuir características diferenciadas que sejam relevantes para determinar o
tratamento tributário para fins dos regimes de substituição tributária e de antecipação
antecipação do recolhimento do imposto.

CEST

Fonte: 
http://www.alterdat
a.com.br/noticias/2
015/11/25/cest-
perguntas-e-
respostas

CEST
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CEST - cuidados

CEST - cuidados
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Convênio ICMS Nº 92 DE 20/08/2015
§ 1º Nas operações com mercadorias ou bens listados nos Anexos II a XXIX
deste convênio, o contribuinte deverá mencionar o respectivo CEST no
documento fiscal que acobertar a operação, ainda que a operação, mercadoria
mercadoria ou bem não estejam sujeitos aos regimes de substituição
tributária ou de antecipação do recolhimento do imposto

CONVÊNIO ICMS 52, DE 7 DE ABRIL DE 2017
Cláusula vigésima primeira O documento fiscal emitido nas operações com
com bens e mercadorias listadas nos Anexos II a XXVI deste convênio, conterá,
conterá, além das demais indicações exigidas pela legislação, as seguintes
seguintes informações:
I - o CEST de cada bem e mercadoria, ainda que a operação não esteja sujeita
esteja sujeita ao regime de substituição tributária;

CEST

CEST - cuidados
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CEST - cuidados

CEST - cuidados



12/06/2017

79

8. Entretanto, é incorreto dizer que determinada empresa deve se “enquadrar” em algum dos
segmentos do Anexo I do Convênio ICMS-92/2015, pois esses fazem referência às mercadorias
em si, e não à atividade econômica exercida por aqueles que as comercializam. Isso fica claro
pelo fato de que uma mesma empresa pode comercializar mercadorias classificadas em
diversos segmentos (por exemplo, mercadorias do segmento 02- Bebidas alcoólicas, exceto
cerveja e chope e 17-Produtos alimentícios), sem que restrinja (ou “enquadre”) sua atividade
a apenas um desses segmentos.
9. Portanto, a sujeição de operação interna ao regime da substituição tributária, bem como a
correta utilização do Código Especificador da Substituição Tributária (CEST), deve ser
determinada com base na natureza da mercadoria objeto dessa operação (a partir da
descrição e classificação na NCM apresentada nos Anexos do Convênio ICMS-92/2015, com
alterações do Convênio ICMS-146/2015), e não na atividade exercida pelo remetente ou
destinatário da mercadoria.
10. Diante do exposto, consideramos respondidas as dúvidas apresentadas pela Consulente.
11. Por fim, tendo em vista as atividades econômicas indicadas no item 2 desta resposta,
sugerimos a leitura das Decisões Normativas CAT 05 e 06 de 2009, que dispõem sobre a correta
classificação de mercadorias, respectivamente, como autopeças e materiais de construção e
congêneres.

CEST - cuidados

A adequação exige atenção. 

Caso o Cest informado pela indústria ou pelo importador não se encaixe na 
na descrição do produto listada na tabela do Convênio 92, caberá ao 

comerciante fazer o ajuste.

“Cada um será responsabilizado pela sua parte da obrigação. Se o comércio 
comércio emitir o documento fiscal com o código errado, mesmo que vindo 

vindo da indústria, poderá ser penalizado”, disse Felizali.

Se o empresário não cumprir a adequação do Cest até outubro, a empresa 
empresa poderá ser impedida de emitir qualquer nota fiscal, ou seja, sua 

sua operação ficará inviabilizada.
Fonte: http://sigaofisco.blogspot.com.br/2016/08/obrigatoriedade-do-cest-confunde-ate-

as.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+SigaOFisco+(SIGA+o+FISCO)

CEST - cuidados
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II - relativamente ao disposto no inciso I 
do caput da cláusula vigésima primeira, a partir de:

a) 1º de julho de 2017, para a indústria e o 
importador;

b) 1º de outubro de 2017, para o atacadista;

c) 1º de abril de 2018, para os demais segmentos 
econômicos;

CEST - Prazos

CONVÊNIO 52/2017 - Disposições
• Regulamentação de Convênios e Protocolos

Cláusula segunda O regime de substituição
tributária nas operações interestaduais dependerá
de acordo específico celebrado pelas unidades
federadas interessadas.

Parágrafo único. A critério da unidade federada de
destino, a instituição do regime de substituição
tributária dependerá, ainda, de ato do Poder
Executivo para internalizar o acordo específico
celebrado pelas unidades federadas interessadas



12/06/2017

81

CONVÊNIO 52/2017 - Disposições
• Segmentos que não observam as disposições

Cláusula quinta As regras relativas à substituição
tributária serão tratadas em convênios específicos
celebrados entre as unidades da federação em relação
aos segmentos, bens e mercadorias a seguir descritos:
I - energia elétrica;
II - combustíveis e lubrificantes;
III - sistema de venda porta a porta;
IV - veículos automotores cujas operações sejam
efetuadas por meio de faturamento direto para
consumidor.

CONVÊNIO 52/2017 - Disposições
• Unificação do conceito de

interdependência
Cláusula sexta Para fins deste convênio,
considera-se:
V - que as empresas são interdependentes
quando:
8 hipóteses!
Cuidados necessários.
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CONVÊNIO 52/2017 - Disposições
• Parâmetro de procedimento – mudança de NCM

Cláusula sétima Os bens e mercadorias passíveis de sujeição ao regime de substituição
tributária são os identificados nos Anexos II ao XXVI, de acordo com o segmento em que
se enquadrem, contendo a sua descrição, a classificação na Nomenclatura Comum do
Mercosul baseada no Sistema Harmonizado (NCM/SH) e um CEST.

§ 1º Na hipótese de a descrição do item não reproduzir a correspondente descrição do
código ou posição utilizada na NCM/SH, o regime de substituição tributária em relação
às operações subsequentes será aplicável somente aos bens e mercadorias
identificadas nos termos da descrição contida neste convênio.

§ 2º As reclassificações, agrupamentos e desdobramentos de códigos da NCM/SH não
implicam em inclusão ou exclusão de bem e mercadoria, classificados no código da
referida nomenclatura, do regime de substituição tributária.

§ 3º Na hipótese do § 2º, o contribuinte deverá informar nos documentos fiscais o
código NCM/SH vigente, observado o mesmo tratamento tributário atribuído ao
bem e mercadoria antes da reclassificação, agrupamento ou desdobramento.

§ 4º As situações previstas nos §§ 2º e 3º não implicam alteração do CEST.

CONVÊNIO 52/2017 - Disposições
• Responsabilidade do Destinatário
Cláusula oitava
§ 2º O destinatário de bens e mercadorias
submetidas ao regime de substituição tributária,
inclusive o varejista, é responsável pelo imposto
devido à unidade federada de destino por
substituição tributária, quando o remetente,
sujeito passivo por substituição, não efetuar a
retenção ou efetuar retenção a menor do imposto,
salvo disposição em contrário prevista na legislação
da unidade destinatária
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CONVÊNIO 52/2017 - Disposições
• Responsabilidade do Destinatário
Cláusula oitava
§ 2º O destinatário de bens e mercadorias
submetidas ao regime de substituição tributária,
inclusive o varejista, é responsável pelo imposto
devido à unidade federada de destino por
substituição tributária, quando o remetente,
sujeito passivo por substituição, não efetuar a
retenção ou efetuar retenção a menor do imposto,
salvo disposição em contrário prevista na legislação
da unidade destinatária

CONVÊNIO 52/2017 - Disposições
• Hipóteses de Inaplicabilidade da ST:
Unificação
Cuidados com Particularidades:

a) Dispensa por Interdependência – facultativa
b) SP (mesmo segmento)
Cláusula nona O regime de substituição tributária não se aplica:
I - às operações interestaduais que destinem bens e mercadorias
submetidas ao regime de substituição tributária a estabelecimento
industrial fabricante do mesmo bem e mercadoria, assim entendido
aquele classificado no mesmo CEST;
§ 2º Em substituição ao inciso I do caput, não se aplica o regime de
substituição tributária nas operações interestaduais destinadas a
estabelecimento industrial localizado no Estado de São Paulo que seja
fabricante de bem e mercadoria pertencentes ao mesmo segmento
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CONVÊNIO 52/2017 - Disposições
• Hipóteses de Inaplicabilidade da ST:
Unificação
Cuidados com Particularidades:
c) Transferências
II - às transferências interestaduais promovidas entre estabelecimentos
do remetente, exceto quando o destinatário for estabelecimento
varejista;
§ 3º Em substituição ao disposto no inciso II, nas transferências
interestaduais destinadas aos Estados de Alagoas, Bahia, Minas Gerais,
Paraíba e Rio de Janeiro, o regime de que trata o caput não se aplica
quando promovidas entre estabelecimentos do industrial fabricante,
exceto quando destinada a estabelecimento varejista.
§ 4º Para aplicação do disposto no § 3º, em se tratando de transferência
para estabelecimento distribuidor, atacadista, depósito ou centro de
distribuição, estes deverão operar exclusivamente com produtos
fabricados por estabelecimento industrial de mesma titularidade.

CONVÊNIO 52/2017 - Disposições
• MVA – Op. Interestaduais

IV - “ALQ intra” é o coeficiente
correspondente à alíquota interna ou
percentual de carga tributária efetiva,
este for inferior à alíquota interna,
praticada pelo contribuinte substituto da
unidade federada de destino.
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CONVÊNIO 52/2017 - Disposições
• Difal ST - Cálculo Por dentro
Cláusula décima quarta
II - em relação aos bens e mercadorias submetidas ao regime de substituição tributária
destinados a uso, consumo ou ativo imobilizado do adquirente, o valor calculado conforme a
fórmula "ICMS ST DIFAL = [(V oper - ICMS origem) / (1 - ALQ interna)] x ALQ interna - (V oper x
ALQ interestadual)", onde:
a) “ICMS ST DIFAL” é o valor do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna
a consumidor final estabelecida na unidade federada de destino para o bem ou a mercadoria
e a alíquota interestadual;
b) “V oper” é o valor da operação interestadual, acrescido dos valores correspondentes a
frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do
destinatário, ainda que por terceiros;
c) “ICMS origem” é o valor do imposto correspondente à operação interestadual, destacado
no documento fiscal de aquisição;
d) “ALQ interna” é a alíquota interna estabelecida na unidade federada de destino para as
operações com o bem e a mercadoria a consumidor final;
e) “ALQ interestadual” é a alíquota estabelecida pelo Senado Federal para a operação.

§ 1º Para efeitos do disposto nesta cláusula, na hipótese em que o remetente for optante
pelo Simples Nacional, deverá ser deduzido, a título de ICMS da operação própria, o resultado
da aplicação da alíquota interestadual estabelecida pelo Senado Federal.

CONVÊNIO 52/2017 - Disposições
• Documento de Arrecadação
Cláusula décima quinta
§ 4º O imposto devido por substituição
tributária em relação às operações
interestaduais deverá ser recolhido por
meio da Guia Nacional de Recolhimento de
Tributos Estaduais (GNRE) ou documento de
arrecadação estabelecido pela unidade
federada de destino.
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CONVÊNIO 52/2017 - Disposições

• Parâmetro para Ressarcimento

• Casos: Devoluções e Desfazimentos
• Para contribuintes inscritos

Substituição Tributária
Quando NÃO se aplica

• Importância deste Estudo???
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 Não se aplica a Substituição Tributária:

I - às operações que destinem mercadorias a sujeito passivo por
substituição tributária da mesma mercadoria, exceto:

a) nas saídas praticadas por produtor de combustível derivado de
petróleo ou ao remetente que destine combustível derivado de petróleo
ao Estado do Paraná;

b) se o destinatário for eleito substituto tributário exclusivamente na
condição de importador.

II - 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);

III - às operações entre empresas interdependentes, exceto se o destinatário for
estabelecimento exclusivamente varejista, hipótese em que a responsabilidade pela
retenção e recolhimento recairá sobre o estabelecimento que promover a saída da
mercadoria com destino a empresa diversa;

IV - às operações com as seguintes mercadorias ou bens, se fabricados em escala
industrial não relevante em cada segmento nos termos do § 8º do art. 13 da Lei
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (Convênio ICMS 149/2015):

a) bebidas não alcoólicas;
b) massas alimentícias;
c) produtos lácteos;
d) carnes e suas preparações;
e) preparações à base de cereais;
f) chocolates;
g) produtos de padaria e da indústria de bolachas e biscoitos;
h) preparações para molhos e molhos preparados;
i) preparações de produtos vegetais;
j) telhas e outros produtos cerâmicos para construção;
k) detergentes.

Nota: O disposto aicma estende-se a todas operações subsequentes à fabricação das
mercadorias ou bens em escala não relevante até o consumidor final.
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 A mercadoria ou bem :

I - será considerado fabricado em escala industrial não relevante quando
produzido por contribuinte que atender, cumulativamente, as seguintes
condições:

a) ser optante pelo Simples Nacional;

b) auferir, nos últimos 12 (doze) meses, receita bruta igual ou inferior a R$
180.000,00 (cento e oitenta mil reais);

c) possuir estabelecimento único.

II - deixa de ser considerado como fabricado em escala não relevante quando o
contribuinte não atender qualquer das condições previstas no inciso I, hipótese
em que as operações com a mercadoria ou bem ficam sujeitas ao regime da
substituição tributária a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao
da ocorrência.

Considerando uma operação PR > PR
Valor da mercadoria = R$ 100,00

MVA Original Hipotética 30%
Alíquota interna 18%

Até 31/03/2015 tínhamos:

Cálculo:
ICMS Próprio: 100 *18% = 18,00

BC ICMS ST: 100 + 30% = 130,00
ICMS ST: 130 *18% = 23,40 – 18,00 = R$ 5,40

Total NF-e: R$ 105,40

Substituição Tributária
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A partir de 01/04/2015, com a revogação da proibição 
do uso do diferimento parcial no cálculo da ST temos:

Cálculo:
ICMS Próprio: 100 *12% (18% - 33,33% : carga de 

12%) = 12,00 (ICMS Próprio menor!)
BC ICMS ST: 100+30% = 130,00

ICMS ST: 130 *18% = 23,40 – 12,00 = R$ 11,40 (ST 
Maior!!)

Total NF-e: R$ 111,40

Substituição Tributária

A partir de 01/06/2015 teremos a 
entrada em vigor do ajuste da MVA em 

operações internas, e assim:
Cálculo:

ICMS Próprio: 100 *12% (18% - 33,33% 
: carga de 12%) = 12,00 (ICMS Próprio 

menor!)
MVA Original: 30%

Ajuste:

BC ICMS ST: 100 + 39,51% = 139,51
ICMS ST: 139,51 *18% = 25,11 – 12,00 

= R$ 13,11 (ST Maior!!)

Total NF-e: R$ 113,11

Substituição Tributária
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Aplicação do diferimento parcial (art. 108 do RICMS/PR) nas operações sujeitas à substituição tributária.
A partir de 1º/4/2015, não está mais em vigor o inciso I do § 1º do art. 108 do RICMS/PR, que vedava a 
aplicação do diferimento parcial nas operações sujeitas à substituição tributária. 

Para o cálculo do ICMS devido nas operações internas sujeitas à substituição tributária, o contribuinte que 
atende à condição de substituto tributário deverá seguir as seguintes orientações: 

1. O ICMS PRÓPRIO deverá ser calculado COM a aplicação do diferimento parcial.
2. O ICMS-ST deverá ser calculado SEM a aplicação do diferimento parcial.
3. Deverão ser consideradas as demais regras vigentes para cada produto. 

4. As notas fiscais deverão conter o CST - Código de Situação Tributária - 10, de que trata a Tabela II do 
Anexo IV do RICMS/2012, e a alíquota de 12%, informando no campo “Informações Adicionais” a 
expressão: “ICMS parcialmente diferido no montante de R$ ...., conforme art. 108 do RICMS/2012”.

Atenciosamente, 

Atenciosamente, 

Coordenação da Receita do Estado 
Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná

DECRETO N. 5.993 - Publicado no DOE nº 9873 26.1.2017

NOVA REDAÇÃO AO ANEXO X DO RICMS/PR

PROCEDIMENTOS:

- Conferência dos novos produtos, ex:

- Alteração das MVAs – agora via Resolução (RESOLUÇÃO SEFA 
Nº 020/2017)

- Adequação dos procedimentos eletrônicos de lançamento
- Verificar mudanças no conteúdo (ex. restituição/ressarcimento, 

ajuste de MVA op. Internas empresas do Simples).

Substituição Tributária - Novidades
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ICMS PRÓPRIO
1.500,00

ICMS  ST
550,00

+
SEM DESTAQUE!

ICMS PRÓPRIO
R$ 1.800,00

ICMS  ST
R$ 1.770,00

Soma Próprio + 
Retido da 

Entrada = R$ 
2.050,00

ANTIGAMENTE NÃO 
ERA RECOLHIDO!!!

PARANÁ

SANTA 
CATARINA

Paga 2 X ?
Prejuízo??

Substituição Tributária
PR – Substituído Operação Interestadual

Supondo que a nota de aquisição apresentou os 
seguintes valores que foram registrados na Entrada:

ICMS Próprio: 1.500,00                

ICMS Retido: 550,00

Soma Próprio + Retido da Entrada = R$ 2.050,00

A partir de 08.11.2011 – lançamento direito em conta-gráfica 
(pacífico o entendimento desde 27.02.2012!)

Substituição Tributária
PR – Substituído Operação Interestadual
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Art. 5.º Caso o contribuinte substituído venha a promover operação interestadual, destinada a
contribuinte ou a não contribuinte, com mercadoria cujo ICMS tenha sido retido
anteriormente, poderá, proporcionalmente às quantidades saídas e observado o disposto
em norma de procedimento (cláusula terceira do Convênio ICMS 81/1993; Convênio ICMS
56/1997):

I - recuperar em conta gráfica, atendido ao previsto no § 4º, do crédito do imposto pela entrada
da mercadoria, que corresponderá ao somatório do débito próprio do contribuinte
substituto e da parcela retida;

II - ressarcir-se, junto a qualquer estabelecimento de fornecedor que seja eleito substituto
tributário, da diferença entre o valor do imposto da própria operação e o somatório do
débito próprio do contribuinte substituto com o valor da parcela retida.

§ 1.º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, no caso de desfazimento do negócio
antes da entrega da mercadoria, se o imposto retido já houver sido recolhido (cláusula
quarta do Convênio ICMS 81/1993; Convênio ICMS 56/1997).

§ 2.º Na hipótese de ressarcimento, o valor do imposto debitado relativamente a operação
interestadual poderá ser estornado, mediante a utilização de código de ajuste próprio da
EFD - Escrituração Fiscal Digital, a ser definido em norma de procedimento.

§ 3.º Na impossibilidade de se determinar a correspondência do ICMS retido à aquisição do
respectivo produto, tomar-se-á o valor da última aquisição do produto pelo
estabelecimento proporcional à quantidade saída (§ 4º da cláusula terceira do Convênio
ICMS 81/1993).

CRÉDITO
A empresa poderá creditar-se do ICMS, desde que tenha
direito ao referido crédito, nas operações com produtos
sujeitos ao regime da substituição tributária, quando a
mercadoria adquirida:

a) não for destinada à comercialização;

b) for acondicionada em embalagem para revenda;

c) utilizada no processo industrial.
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O valor do crédito corresponderá ao
montante resultante da aplicação da alíquota
interna sobre o valor que serviu de base de
cálculo para a retenção, sendo que, em não
se conhecendo o valor do imposto, o mesmo
poderá ser calculado mediante a aplicação
da alíquota vigente para as operações
internas sobre o valor de aquisição da
mercadoria.

CRÉDITO

QUADRO - CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 
ICMS

-

VALOR DO 
ICMS

-

BASE DE CÁLCULO 
ICMS SUBSTITUIÇÃO 

TRIBUTÁRIA
-

VALOR DO ICMS 
SUBSTITUIÇÃO

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.000,00

VALOR DO FRETE
-

VALOR DO 
SEGURO

-

OUTRAS DESPESAS 
ACESSÓRIAS

-

VALOR TOTAL DO IPI
-

VALOR TOTAL DA NOTA 

1.000,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS recolhido por Substituição Tributária – Convênio ICMS nº 74/94

BC ST: 1.350,00

Imposto Retido: 63,00

RESERVADO AO FISCO

Exemplo: consideremos que determinada empresa tenha adquirido de uma distribuidora
tintas para utilização em seu processo industrial.
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 Caso o contribuinte substituído venha a promover operação
interestadual, destinada a contribuinte ou a não contribuinte, com
mercadoria cujo ICMS tenha sido retido anteriormente, poderá,
proporcionalmente às quantidades saídas e observado o disposto
norma de procedimento (art. 5 do Anexo X, do RICMS/PR):

I - recuperar em conta gráfica, atendido ao previsto no § 4º, do crédito
do imposto pela entrada da mercadoria, que corresponderá ao
somatório do débito próprio do contribuinte substituto e da parcela
retida;

II - ressarcir-se, junto a qualquer estabelecimento de fornecedor que
seja eleito substituto tributário, da diferença entre o valor do imposto
própria operação e o somatório do débito próprio do contribuinte
substituto com o valor da parcela retida.

SUBSTITUÍDO – RECUPERAÇÃO/RESSARCIMENTO

 A competência para a autorização do ressarcimento ou
recuperação será do (§ 4º do art. 5º):

I - Diretor da CRE, quando se tratar de ressarcimento ou de recuperação
do imposto relativo a operações com combustíveis derivados de petróleo
de valor superior a 1.000 (mil) UPF/PR, após análise e preparo do
respectivo despacho, que será de responsabilidade da IGF - Inspetoria
Geral de Fiscalização;

II - Inspetor Geral de Fiscalização, quando se tratar de ressarcimento ou
de recuperação do imposto relativo a operações com combustíveis
derivados de petróleo de valor igual ou inferior a 1.000 (mil) UPF/PR;

III - do Delegado Regional da Receita nas demais hipóteses em que
exigida, conforme disposto em norma de procedimento.

SUBSTITUÍDO – RECUPERAÇÃO/RESSARCIMENTO
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 COMO APURAR O VALOR DO CRÉDITO?

Na impossibilidade de se determinar a correspondência do ICMS retido à
retido à aquisição do respectivo produto, tomar-se-á o valor da última
última aquisição do produto pelo estabelecimento proporcional à
quantidade saída (§ 4º da cláusula terceira do Convênio ICMS 81/1993)

 É NECESSÁRIO EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL PARA FINS
DE RECUPERAÇÃO/RESSARCIMENTO?

Para fins do disposto neste artigo, será emitido nota fiscal na forma
estabelecida na Norma de Procedimento Fiscal nº 27/2017. (§ 7º do art.
art. 5º, do Anexo X, RICMS/PR)

SUBSTITUÍDO –
RECUPERAÇÃO/RESSARCIMENTO

 Para fins de recuperação ou de ressarcimento de ICMS ST, o contribuinte
substituído tributário deverá demonstrar o seu direito mediante:

- elaboração de demonstrativo mensal das saídas de mercadorias em operação
interestadual e do ICMS a ser recuperado ou ressarcido, conforme modelo
previsto no Anexo I da NPF nº 27/2017;
- elaboração de demonstrativo das entradas das mercadorias com imposto retido
por substituição tributária contidas no demonstrativo acima e o valor total do
ICMS recolhido (próprio do substituto + ST retido) por unidade do produto,
conforme modelo previsto no Anexo II da NPF nº 27/2017;
- comprovação da efetividade da operação interestadual, a critério da
autoridade administrativa, por meio de:
a) comprovante de recolhimento do ICMS relativo à substituição tributária devido
à unidade federada de destino;
b) conhecimento de transporte, recibo de entrega da mercadoria, inclusão do
evento de confirmação da operação na NF-e - Nota Fiscal eletrônica e demais
documentos que demonstrem a efetiva circulação das mercadorias;

SUBSTITUÍDO – RECUPERAÇÃO/RESSARCIMENTO
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 A critério do fisco poderá ser solicitada a apresentação do inventário físico
do estabelecimento referente ao período do pedido de ressarcimento ou de
recuperação, devendo ser discriminados os itens existentes no estoque
correspondentes aos códigos de mercadorias informados no Anexo I, conforme
modelo previsto no Anexo III da NPF nº 27/2017.
 Os demonstrativos e os documentos identificados devem ser guardados pelo
prazo de 05 anos, para exibição ao fisco quando solicitado.
 O contribuinte substituído tributário deverá identificar o valor da base de
cálculo da retenção do imposto referente a cada mercadoria em situação que
resulte em ressarcimento ou recuperação em conta gráfica, e apurar o valor do
imposto a ser ressarcido ou a ser recuperado mediante o preenchimento de
registros C170 e C176 no arquivo digital da EFD.
 Na hipótese de o contribuinte transmitir a EFD sem o preenchimento dos
referidos registros, deverá retificá-la, sob pena de ter glosado o crédito
recuperado ou indeferido o seu pedido de ressarcimento.

SUBSTITUÍDO – RECUPERAÇÃO/RESSARCIMENTO

 Na hipótese de recuperação em conta gráfica, o contribuinte substituído tributário
deverá realizar os seguintes procedimentos:
a) calcular o valor do imposto a recuperar, que corresponderá ao somatório do débito
próprio do contribuinte substituto tributário e da parcela retida, relativo às notas fiscais de
entrada declaradas no registro C176, para cada código de item do documento fiscal de
saída interestadual, como resultado da multiplicação da quantidade do item indicada no
Campo 05 (QTD) do registro C170 pelo valor do ICMS cobrado anteriormente por unidade do
produto;
b) emitir nota fiscal com o Código Fiscal de Operação e Prestação - CFOP 1.603, com
valor atualizado pelo FCA/PR - Fator de Conversão e Atualização Monetária do Estado do
Paraná referente ao mês da emissão deste documento, identificando como Natureza da
Operação “Recuperação de Crédito de ICMS ST”, tendo como destinatário o próprio
emitente;
c) o valor apurado na forma da alínea “a” será apropriado mediante a utilização de Código
de Ajuste próprio (PR020211) no Campo 02 (COD_AJ_APUR) e lançamento do valor
correspondente no Campo 04 (VL_AJ_APUR), do registro E111, identificando no Campo 03
(DESCR_COMPL_AJ) do mesmo registro o texto “Ajuste de Crédito - Recuperação de ICMS ST
em conta gráfica – Mês __/__”, e no Campo 06 (NUM_DOC) do registro E113 identificar o
documento fiscal relacionado ao ajuste, todos da EFD.

SUBSTITUÍDO – RECUPERAÇÃO/RESSARCIMENTO
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Para fins de ressarcimento do ICMS ST:

a) efetuar o estorno do valor do imposto debitado nas operações de saídas interestaduais, mediante a
mediante a utilização de Código de Ajuste próprio (PR030301) no Campo 02 (COD_AJ_APUR) e
lançamento do valor correspondente no Campo 04 (VL_AJ_APUR) do registro E111, identificando no
no Campo 03 (DESCR_COMPL_AJ) do mesmo registro o texto “Estorno de Débito - Ressarcimento de
de ICMS-ST – Mês __/__”, todos da EFD;
b) calcular o valor do imposto a ressarcir, que será determinado para cada código de item do
documento fiscal de saída interestadual, como resultado da multiplicação da quantidade do item
indicada no Campo 05 (QTD) do registro C170 pelo valor do ICMS cobrado anteriormente por unidade
unidade do produto, relativo às notas fiscais de entrada declaradas no registro C176, deduzido do valor
valor do imposto da operação própria do Campo 15 (VL_ICMS) do mesmo registro C170, todos da EFD;
EFD;

c) obter autorização do fisco mediante requerimento protocolizado na ARE - Agência da Receita
Receita Estadual de seu domicílio tributário, com a indicação do destinatário do crédito;

d) após o despacho autorizativo da autoridade competente, emitir nota fiscal no CFOP 5.603 ou 6.603,
6.603, conforme o caso, com o valor autorizado no despacho, identificando como Natureza da
Operação “Ressarcimento de ICMS ST”, tendo como destinatário do crédito o estabelecimento
fornecedor indicado no pedido.

SUBSTITUÍDO – RECUPERAÇÃO/RESSARCIMENTO

 O valor do ICMS cobrado anteriormente, utilizado para o cálculo do imposto a
recuperar ou a ressarcir, corresponderá ao somatório do ICMS próprio do substituto
tributário com o valor do ICMS retido, por unidade do produto, constante das notas
indicadas no registro C176 da EFD.

Nota: na hipótese de indicação de mais de uma nota fiscal no registro C176 para o
mesmo produto, o valor do imposto incidente na operação anterior corresponderá à
corresponderá à média ponderada dos valores obtidos nas notas fiscais de entrada
entrada informadas.

 Caso a mercadoria tenha sido adquirida de outro contribuinte substituído
tributário, o valor do imposto próprio e do imposto retido poderá ser obtido pela
aplicação da alíquota interna da mercadoria sobre a base de cálculo da retenção
constante do documento fiscal de aquisição, ou, na ausência de tal informação no
documento fiscal, poderá ser obtido pela aplicação da alíquota interna da mercadoria
sobre o valor de aquisição constante do documento fiscal.

SUBSTITUÍDO – RECUPERAÇÃO/RESSARCIMENTO
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QUADRO - CÁLCULO DO IMPOSTO

DADOS ADICIONAIS

BASE DE CÁLCULO DO
ICMS

954,17

VALOR DO ICMS

38,17

BASE DE CÁLCULO ICMS
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

1.914,64

VALOR DO ICMS
SUBSTITUIÇÃO

287,32

VALOR TOTAL DOS
PRODUTOS

854,17

VALOR DO FRETE

100,00

VALOR DO SEGURO

-

OUTRAS DESPESAS
ACESSÓRIAS

-

VALOR TOTAL DO IPI

95,42

VALOR TOTAL DA NOTA 

1.336,91

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Substituição Tributária – Protocolo ICMS nº 196/09 

RESERVADO AO FISCO

EXEMPLO 2 – VENDAS PARA SC


