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RELEASE: Noções do direito tributário
O que é tributos
Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não
constitua sanção ou ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
Princípio da Legalidade
É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o
estabeleça.
Imposto
É o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma
situação independente de qualquer atividade estatal
específica, relativa ao contribuinte.
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Constituição Federal
Emenda Constitucional
Lei Complementar
Lei Ordinária
Lei Delegada
Decreto Legislativo
Decreto Presidencial
Portaria
Instrução Normativa, Resolução, Solução de
Consulta, etc...
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RELEASE: Noções do direito tributário
Fato gerador
O fato gerador de um tributo nada mais é do que uma
ação prevista em lei que, assim que ocorre na prática,
gera a obrigação de pagamento do tributo.
Base de cálculo
A base de cálculo é o valor ou medida sobre o qual será
aplicado sua respectiva alíquota para determinar o
montante que deve ser pago pelo contribuinte.
Alíquota
Alíquota é o percentual ou valor fixo que será aplicado
sobre a base de cálculo para se obter o valor de um
tributo.

Conceitos de ICMS
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
Será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços
com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou
pelo Distrito Federal
Poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos
serviços
Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de
legislação tributária, especialmente sobre a definição de tributos e de
suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta
Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e
contribuintes.

CF 88
art. 155, inc. II

Não
Cumulativo

Imposto
Seletivo

Limitações
por LC
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São contribuintes do ICMS
Contribuinte 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.

São contribuintes do ICMS
É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou
intuito comercial:

1 Importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja a sua
finalidade

Seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se
tenha iniciado no exterior 2

3 Adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou
abandonados

Adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de
petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não
destinados à comercialização ou à industrialização 4
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Fatos Geradores do ICMS
Lei Complementar nº 87, de 1996 (art. 12).
I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro
estabelecimento do mesmo titular;
II - do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por qualquer
estabelecimento;
III - da transmissão a terceiro de mercadoria depositada em armazém geral ou em
depósito fechado, no Estado do transmitente;
IV - da transmissão de propriedade de mercadoria, ou de título que a represente, quando
a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente;
V - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de
qualquer natureza;

Fatos Geradores do ICMS
Lei Complementar nº 87, de 1996.
VI - do ato final do transporte iniciado no exterior;
VII - das prestações onerosas de serviços de comunicação, feita por qualquer meio,
inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e
a ampliação de comunicação de qualquer natureza;
VIII - do fornecimento de mercadoria com prestação de serviços:
a) não compreendidos na competência tributária dos Municípios;
b) compreendidos na competência tributária dos Municípios e com indicação
expressa de incidência do imposto de competência estadual, como definido na lei
complementar aplicável;
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Fatos Geradores do ICMS

A legislação estadual
NÃO pode inovar em
relação ao FATO
GERADOR!!!

Base de cálculo do ICMS
No caso da saída de mercadorias a base de cálculo do ICMS será o valor da operação,
podendo ser incluído o valor do serviço.
Pela prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação a
base de cálculo do ICMS será o preço do serviço.
Na importação a base de cálculo será a soma de:
a) o valor da mercadoria ou bem constante dos documentos de importação;
b) imposto de importação;
c) imposto sobre produtos industrializados;
d) imposto sobre operações de câmbio;
e) quaisquer despesas aduaneiras;
e) quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras;

Imposto
por dentro

Nota: Integra a base de cálculo do ICMS o montante do próprio imposto.
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O ICMS compõe a própria base de cálculo
Vlr. Mercadoria S/ ICMS:
1.000,00
Alíquota ICMS: 17%
Base de cálculo: ?

Valor da Mercadoria = Vlr. S/ ICMS / (1 – ICMS Operação )
Valor da Mercadoria = 1.000 / (1 – 17%)
Valor da Mercadoria = 1.000 / 0,83

Valor da Mercadoria = 1204,82

Não integram a Base de cálculo do ICMS
O valor do IPI, quando a operação, realizada entre
contribuintes e relativa a produto destinado à
industrialização ou à comercialização, configurar fato
gerador de ambos os impostos;
Regras básicas do IPI:
1º Venda com fim de revenda/industrialização = IPI não integra
2º Venda para destinação ao Ativo Imobilizado = IPI integra
3º Venda para destinação ao consumo final = IPI integra
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IPI DENTRO da composição da base de cálculo do ICMS
Integra a base de cálculo o valor correspondente ao IPI (com exceções).
Vlr. da Mercadoria S/ ICMS:
1.000,00
Alíquota ICMS: 17%
IPI: 15%
BC ICMS: ?

Valor da Mercadoria = Vlr. S/ ICMS / [(1 – ICMS Oper.)
Valor da Mercadoria = 1.000 / [(1 – 17%)
Valor da Mercadoria =( 1.000 / 0,83)
Valor da Mercadoria = 1.204,82
BC ICMS = 1.204,82 + 15%

BC ICMS = 1.385,54

IPI FORA da composição da base de cálculo do ICMS
Vlr. da Mercadoria S/ ICMS:
1.000,00
Alíquota ICMS: 17%
IPI: 15%
BC ICMS: ?

Valor da Mercadoria = Vlr. S/ ICMS / (1 – ICMS Oper.)
Valor da Mercadoria = 1.000 / (1 – 17%)
Valor da Mercadoria =( 1.000 / 0,83)
Valor da Mercadoria = 1.204,82

BC ICMS = 1.204,82
Total da NF: 1.204,82 + 15% = 1.385,54
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Não integram a Base de cálculo do ICMS
Os descontos incondicionais, assim considerados aqueles que constam da
nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependem de
evento posterior à emissão desses documentos.
Vlr. Mercadoria s/ ICMS:
1.000,00
Alíquota ICMS: 17%
Desc. Incondicional: 10%
BC ICMS: ?

Vlr. Mercadoria = Vlr. s/ ICMS /(1 – ICMS Oper.)
Vlr. Mercadoria = 1.000 / (1 – 17%)
Vlr. Mercadoria = 1.000 / 0,83

BC = Vlr. Merc – Desconto

Vlr. Mercadoria = 1.204,82

BC = 1.204,82 – 10%

**Somente após identificação do valor da
mercadoria se aplica a exclusão. Logo:

BC = 1084,24

Quais as alíquotas aplicáveis ao Estado?
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;
V - é facultado ao Senado Federal:

CF 88
art. 155, § 2º,
inc. IV

a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de
um terço e aprovada pela maioria absoluta de seus membros;
b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que
envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e
aprovada por dois terços de seus membros;

Nas operações e prestações interestaduais, será de doze por cento.
Nas operações e prestações realizadas nas Regiões Sul e Sudeste,
destinadas às Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e ao Estado
do Espírito Santo, as alíquotas serão de sete por cento.

CF 88
art. 155, § 2º,
inc. V

Resolução SF nº
22/1989
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Quais as alíquotas aplicáveis ao Estado?

RICMS/MT

Art. 95 As alíquotas do imposto são:

17%

Nas operações realizadas no território do Estado, nas importações de mercadorias ou
bens do exterior e nas prestações de serviços de transporte realizadas no território do
Estado, ou quando iniciadas no exterior

12%
4%

a. nas operações que destinem mercadorias a contribuintes estabelecidos em
outra UF, exceto produtos importados;
b. nas prestações de serviços de transporte interestadual, destinadas a
contribuinte do imposto

nas operações interestaduais com bens e mercadorias importadas do exterior,
destinados a contribuintes do ICMS, observando condições expressas na legislação.

Quais as alíquotas aplicáveis ao Estado?

RICMS/MT

a. nas operações internas e de importação, realizadas com cosméticos e
perfumes...
b. nas operações internas e de importação, realizadas com cervejas e chopes
classificados no código 2203 da NBM/SH...

25%

c. para as faixas de consumo de energia elétrica da classe residencial cujo
consumo mensal seja acima de 250 (duzentos e cinquenta) Kwh e até 500
(quinhentos) Kwh.
d. operações internas e de importação, realizadas com álcool carburante, gasolina
e querosene de aviação, classificados nos códigos 2207.10.00, 2207.20.10,
2710.00.2 e 2710.00.31 da NBM/SH.

27%

Para as faixas de consumo de energia elétrica da classe industrial.
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Quais as alíquotas aplicáveis ao Estado?

RICMS/MT

• Comercialização de Etanol Interno: 17%
• Comercialização de Etanol Interestadual: 12%
• Comercialização de Açúcar Interno: 12%
• Comercialização de Açúcar Interestadual: 12%
• Comercialização de Biogás Interno: 17%
• Comercialização de Biogás Interestadual: 12%

Não Incidência do ICMS

RICMS/MT

A não incidência ocorre sempre que NÃO for possível enquadrar, de acordo com a
legislação, determinada situação como passível de tributação ou quando a lei a determinar
expressamente.

1 Operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão.
Mercadoria utilizada na prestação de serviço sujeito ao ISSQN 2

3 Mudança de propriedade do estabelecimento (venda).
Operação interna de remessa e retorno de armazém geral ou depósito fechado 4

5 Remessa e retorno de mercadoria em decorrência de comodato (deverá existir contrato
entre as partes);

Analista Fiscal ICMS/IPI

2021

Não Incidência do ICMS

RICMS/MT

6 A saída do bem e o respectivo retorno, em decorrência de locação, desde que contratado
por escrito.
Transferência internas de material de uso e consumo e de bem do ativo imobilizado 7

8 Exportação direta ou indireta (venda com fim específico de exportação).
Transferência de bens móveis salvados de sinistro para companhias seguradoras 9

10 Remessa e retorno de bens para conserto, desde que retornem no prazo de 120 dias.

Não Incidência do ICMS – Disposições especiais na exportação
Correta
Classificação Fiscal
pelo Remetente

Atenção às
Informações
Complementares

Correta Realização
da Operação

Guarda
Documental

Comprovação de
Exportação pelo
Destinatário

Correta Realização
da Operação pelo
Destinatário

Atenção às
Informações
Complementares

Emissão
Tempestiva de
Documento pelo
Destinatário

Comprovação da
Exportação em 180
Dias

Recolhimento do
Imposto pela Não
Comprovação

Recolhimento do
Imposto pela
Reintrodução
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Crédito Presumido!
Isenção!
Redução de Base!

O que
queremos?

Benefícios!!!

Benefícios Fiscais
Delega à lei complementar regular a forma como, mediante
deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos
e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.
Determina que as isenções do imposto sobre operações relativas à
circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos
termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo
Distrito Federal.
Traz previsão para a remissão dos créditos tributários de isenção e
benefícios fiscais e financeiros fiscais que se encontravam em
desacordo com os preceitos constitucionais.
Previsão para reinstituição das isenções, dos incentivos e dos
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais

CF 88
Art. 155, §2º,
Inc. XII

LC 24/1975

LC 160/2017
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São Benefícios Fiscais...

isenção

Benefícios

Crédito
Presumido

Redução de
base

... e mais:
• Manutenção do crédito
• Devolução do imposto
• Dispensa do pagamento
• Dedução do imposto
• Dilação de prazo
• Antecipação da apropriação
• Financiamento do imposto
• Crédito para investimento
• Remissão
• Anistia
• Moratória
• Transação
• Parcelamento

RICMS/MT
•

outro benefício ou incentivo,
sob qualquer forma, condição
ou denominação, do qual
resulte,
direta
ou
indiretamente, a exoneração,
dispensa, redução, eliminação,
total ou parcial, do ônus do
imposto devido na respectiva
operação ou prestação, mesmo
que
o
cumprimento
da
obrigação
vincule-se
à
realização de operação ou
prestação posterior ou, ainda, a
qualquer outro evento futuro.

ISENÇÃO

RICMS/MT

•

A isenção tributária assim como a incidência decorre de lei.

•

É o próprio poder público competente para exigir tributo que tem o poder de isentar.

•

Na isenção a obrigação tributária surge, mas a lei dispensa o pagamento do tributo.

•

Vedação do crédito da entrada.

São exemplos:
Insumos Agropecuários (art. 115)

Transferência de Mat. Uso/Consumo

Insumos do Biodiesel

Vasilhames, Recipientes e Embalagens

Transferência de Ativo Imobilizado

Mercadoria para Distribuição como “Amostra
Grátis”
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REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO

RICMS/MT

•

A redução da base de cálculo acontece com vista a diminuir a tributação sobre determinados produtos e
operações.

•

Mantem-se a alíquota da operação.

São Exemplos:
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos
Industriais

Açúcar (consumo humano)

Máquinas e Implementos Agrícolas

Torta de Filtro e Bagaço de Cana

Insumos Agropecuários

Álcool Etílico Hidratado Combustível - AEHC

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
Vlr. Mercadoria S/ ICMS:
1.000,00
Alíquota ICMS: 12%
Redução BC para: 58,33%
Base de cálculo: ?

Vlr. Mercadoria = 1.000 / 0,88
Vlr. Mercadoria = 1.136,36
BC ICMS = Vlr. Mercadoria x Red. BC
BC ICMS = 1.136,36 x 0,5833

BC ICMS = 662,83

Valor do ICMS: ?
ICMS = 662,83 x 12%

ICMS = 79,54

RICMS/MT
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DIFERIMENTOOOO!!!
O que
queremos?

MAS ANTES...

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
Cabe à lei complementar dispor sobre substituição tributária;
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.
A substituição tributária poderá concorrer das seguintes formas:
• Antecedente;
• Concomitante;
• Subsequente.

CF 88

LC 87/96

Modelos de
tributação
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SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
Contribuinte Substituto: É o responsável pela retenção e recolhimento do imposto
incidente em operações ou prestações subsequentes, inclusive pelo valor decorrente da
diferença entre as alíquotas interna e interestadual nas operações e prestações que
destinem mercadorias e serviços a consumidor final contribuinte do imposto.
Contribuinte Substituído: É aquele que tem o imposto devido relativo às operações e
prestações de serviços pago pelo contribuinte substituto.
Responsável Solidário: O contribuinte que receber, de dentro ou de fora do Estado,
mercadoria sujeita à substituição tributária, sem que tenha sido feita a retenção total na
operação anterior, fica solidariamente responsável pelo recolhimento do imposto que
deveria ter sido retido.

DIFERIMENTO

Está no Aurélio!

O diferimento não é um benefício fiscal!!!
DIFERIMENTO: Adiamento; ação de transferir para outra data
ou momento.

 Postergação da responsabilidade pelo recolhimento do ICMS para a
operação subsequente.
 É tecnologia fiscal, que visa a simplificação dos mecanismos de cobrança.
 É tentativa de racionalização, que, com comodidade e eficiência, se
consegue diminuir as etapas de cobrança do imposto.
 É uma substituição tributária antecedente (para trás ou regressiva).
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RICMS/MT

1. Formalização da opção junto à Secretaria de Estado de Fazenda, mediante

apresentação de declaração unilateral de vontade à Agência Fazendária do
respectivo domicílio tributário;

2. A opção pelo diferimento em relação a um produto, o contribuinte deverá,

obrigatoriamente, efetuar igual opção em relação aos demais produtos e aos
demais imóveis;

3. Após efetuada a opção pelo diferimento, o contribuinte somente poderá

modificá-la, até o último dia do mês de novembro de cada ano;

DIFERIMENTO

RICMS/MT

4. O contribuinte fica condicionado à regularidade fiscal do remetente;
5. Utilizar o preço de pauta como base de cálculo quando ocorrer a

interrupção do diferimento.

6. Renúncia ao aproveitamento de quaisquer créditos;
A pergunta que não quer calar.
É vantajoso?

Analista Fiscal ICMS/IPI

2021

DIFERIMENTO

RICMS/MT

Produtos que exigem a formalização da opção:

•

Algodão em Caroço, Algodão em Pluma,
Caroço de Algodão e Fibrilha de Algodão;

•

Arroz em Casca e com Casca de Arroz;

•

Amendoim, Mamona, Milheto ou Sorgo, com
Mandioca, com Babaçu ou Palmito, com
Cacau, Castanha-do-Pará ou Guaraná e com
Mel;

•

Café Cru, em Coco ou em Grão;

•

Feijão, Milho e Semente de Girassol

•

Soja;

•

Cana-de-Açúcar em Caule e com Álcool
Refinado e Hidratado para Uso Doméstico e
Hospitalar;

•

Madeira, Capim Brachiaria;

•

Gado em Pé, com Aves Vivas;

•

Leite Cru, Pasteurizado ou Reidratado.

DIFERIMENTO
Cana-de-açúcar: O lançamento do
imposto incidente nas sucessivas saídas
de CANA-DE-AÇÚCAR EM CAULE, de
produção mato-grossense, para o
território do Estado, poderá ser diferido
para o momento em que ocorrer:
a. Sua saída para outro Estado
ou para o exterior;
b. A saída dos produtos
resultantes de sua moagem
ou industrialização.

RICMS/MT

Saída para
Exterior

Saída para
outra UF

Saída de
produtos
industrializa
dos

Encerramento
do Diferimento
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DIFERIMENTO

RICMS/MT

INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO E DO PAGAMENTO DO ICMS
•

Saída para outra unidade da Federação ou
para o exterior;

•

Saídas das mercadorias com destino a
estabelecimento Simples Nacional:

•

Saída para outro estabelecimento comercial
ou industrial;

•

algodão em caroço, algodão em pluma,
caroço de algodão e fibrilha de algodão;

•

Saída com
varejista;

•

milheto;

•

Saída de produto resultante do
beneficiamento ou industrialização;

•

milho em palha, em espiga ou em grão;

•

soja em vagem, batida ou em grão.

•

Saída da mercadoria com destino a
consumidor ou usuário final, inclusive pessoa
de direito público ou privado não
contribuinte;

destino

a

estabelecimento
seu

Nota: Saída subsequente não tributada ou isenta
efetuada pelo estabelecimento destinatário,
caberá a este efetuar o pagamento do imposto
diferido sem direito a crédito.

DIFERIMENTO – Convênio 110/2007

RICMS/MT

Álcool: Nas operações internas ou interestaduais com álcool etílico anidro combustível –
AEAC fica diferido para o momento em que ocorrer a saída da gasolina resultante da
mistura com o referido produto, promovida pela distribuidora de combustíveis.
O imposto diferido deverá ser pago de uma só vez, englobadamente, com o imposto retido
por substituição tributária incidente sobre as operações subsequentes com gasolina até o
consumidor final

Indústria
Distribuidor
Saída com Diferimento
Pagamento do ICMS
por Substituição
Tributária

Varejistas/Retalhistas
Sem ICMS (Substituído
Tributário)
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RICMS/MT

Pode ocorrer nas operações internas, interestaduais e importações;
Antecipação do imposto incidente na cadeia de comercialização de determinados bens e
prestações, ou seja, na modalidade de substituição tributária subsequente;
Os bens e mercadorias sujeitos a substituição tributária encontram-se devidamente
arrolados na legislação (Apêndice do anexo X);
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;
Ressalvada disposição expressa em contrário, no cálculo do valor do ICMS devido por
substituição tributária, serão respeitados, quando houver, os benefícios fiscais e condições
previstos na legislação tributária.

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – Responsáveis

RICMS/MT

É responsável, na qualidade de sujeito passivo por substituição tributária, em relação às
operações subsequentes a ocorrerem no Estado de Mato Grosso com mercadorias ou bens
especificados no artigo 1° do Apêndice deste anexo, em convênio ou protocolo que
disponha sobre o regime de substituição tributária:
I - o remetente que promover operações interestaduais, mesmo que o imposto tenha sido retido
anteriormente;
II - o importador;
III - o industrial ou fabricante;
IV - o destinatário, nas hipóteses elencadas nos incisos III, IV, VI, VIII, IX e X do artigo 3° deste anexo;
V - o atacadista estabelecido no território deste Estado, quando credenciado como substituto tributário
em relação ao ICMS devido nas operações internas, conforme estabelecido em normas complementares
editadas pela Secretaria de Estado de Fazenda.
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RICMS/MT

Hipóteses de responsabilidade por parte do destinatário:
III - às operações interestaduais que destinem bens e mercadorias submetidas ao regime de substituição
tributária a estabelecimento industrial fabricante do mesmo bem e mercadoria;
IV - às transferências interestaduais promovidas entre estabelecimentos do remetente, exceto quando o
destinatário for estabelecimento varejista;
VI - às operações interestaduais que destinem bens e mercadorias a estabelecimento localizado neste
Estado credenciado como substituto tributário em relação ao ICMS devido nas operações internas;
VIII - às operações entre estabelecimentos de empresas interdependentes, exceto na hipótese do
destinatário ser varejista;
IX - às operações entre estabelecimentos de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, exceto na
hipótese do destinatário ser varejista;
X - às operações entre estabelecimentos de empresas coligadas ou controladas, exceto na hipótese do
destinatário ser varejista.

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

RICMS/MT

NÃO se aplica o regime de ST com as mercadorias nas operações adiante elencadas:
I - às operações com mercadorias desoneradas do pagamento de ICMS nas operações
internas;
II - às operações com mercadorias cujas saídas internas sejam diferidas do ICMS;
III - às operações interestaduais que destinem bens e mercadorias submetidas ao regime de
substituição tributária a estabelecimento industrial fabricante do mesmo bem e mercadoria;
IV - às transferências interestaduais promovidas entre estabelecimentos do remetente,
exceto quando o destinatário for estabelecimento varejista;
V - às operações que destinem bens e mercadorias a estabelecimento industrial para
emprego em processo de industrialização como MP, PI ou ME, desde que este
estabelecimento não comercialize o mesmo bem ou mercadoria;
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SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

2021

RICMS/MT

VI - às operações interestaduais que destinem bens e mercadorias a estabelecimento no MT
credenciado como substituto tributário em relação ao ICMS devido nas operações internas;
VII - às operações interestaduais com bens e mercadorias produzidas em escala industrial
não relevante, nos termos da cláusula vigésima segunda do Convênio ICMS 142/18;
VIII - às operações entre estabelecimentos de empresas interdependentes, exceto na
hipótese do destinatário ser varejista;
IX - às operações entre estabelecimentos de empresas pertencentes ao mesmo grupo
econômico, exceto na hipótese do destinatário ser varejista;
X - às operações entre estabelecimentos de empresas coligadas ou controladas, exceto na
hipótese do destinatário ser varejista.
XI - às operações com fármacos e medicamentos "com destinação hospitalar”...

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ITEM

NOME DO SEGMENTO
1 Autopeças

RICMS/MT
CÓD. DO SEGMENTO
1

2 Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope

2

3 Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas

3

4 Cigarros e outros produtos derivados do fumo

4

5 Cimentos

5

6 Combustíveis e lubrificantes

6

7 Energia elétrica

7

8 Ferramentas

8

9 Lâmpadas, reatores e "starter"

9

10 Materiais de construção e congêneres

10

11 Materiais de limpeza

11

12 Materiais elétricos

12

13 Medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêu cos para uso humano ou veterinário

13
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SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ITEM

NOME DO SEGMENTO

2021

RICMS/MT
CÓD. DO SEGMENTO

14Papéis, plásticos, produtos cerâmicos e vidros

14

15Pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha

16

16Produtos alimentícios

17

17Produtos de papelaria

19

18Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos

20

19Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos

21

20Rações para animais domésticos

22

21Sorvetes e preparados para fabricação de sorvetes em máquinas

23

22Tintas e vernizes

24

23Veículos automotores

25

24Veículos de duas e três rodas motorizados

26

25Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta

28

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – Base de cálculo

RICMS/MT

OPERAÇÕES SUBSEQUENTES: será o valor correspondente ao preço final a consumidor,

único ou máximo, fixado por órgão público competente.

Inexistindo o valor, a base de cálculo do imposto devido por substituição corresponderá ao:
I - Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF); ou,
II - preço final a consumidor sugerido pelo remetente, fabricante ou importador; ou,
III - preço praticado pelo remetente acrescido dos valores correspondentes a frete,
seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do
destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação sobre o referido montante do
percentual de Margem de Valor Agregado (MVA) estabelecida pelo Estado de Mato
Grosso, ou, inexistindo esta, a prevista em convênio ou protocolo, para a mercadoria
submetida ao regime de substituição tributária.
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SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – PMPF
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL
O PMPF será fixado com base em preços usualmente praticados no mercado
considerado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou por
dados fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores,
adotando-se a média ponderada dos preços coletados.
A Portaria n° 199/2019 da Secretaria de Estado de Fazenda estabeleceu a lista
de Preços Médios Ponderados a Consumidor Final (PMPF), aplicáveis às
mercadorias e bens submetidos a tais sistemáticas de determinação da base
de cálculo para fins de substituição tributária, hipótese que poderão ser
revisadas periodicamente.

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – PMPF
Onde Encontrar?

RICMS/MT
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SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – MVA

RICMS/MT

MARGEM DE VALOR AGREGADO
A margem de valor agregado é determinada com base em preços usualmente
praticados no mercado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem
ou através de informações e outros elementos fornecidos por entidades
representativas dos setores, adotando-se a média ponderada dos preços
coletados, é utilizada para majorar a base de cálculo com o objetivo de retratar
a realidade do preço da mercadoria que é adquirida pelo consumidor final,
assegurando uma forma segura e prática de recolhimento do imposto, ou seja,
é possível tributar de forma antecipada toda a cadeia de consumo.
Onde encontrar? PORTARIA N° 195/2019-SEFAZ

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

RICMS/MT

O imposto a recolher por substituição tributária será, em relação às operações
subsequentes, o valor da diferença entre o imposto calculado mediante aplicação da
alíquota estabelecida para as operações internas no Estado de Mato Grosso sobre a base
de cálculo definida para a substituição e o devido pela operação própria do contribuinte
remetente ou substituto.

Vamos para um exemplo?
Uma empresa industrializadora realiza a comercialização de sua produção mensal sujeita a
ST no valor de R$ 1.000,00. Essa comercialização ocorrera integralmente no mercado
interno, ou seja, no Estado do Mato Grosso, e com destinação a empresa comercial
devidamente inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS. Diante disso como se portará
a incidência tributária relativa ao ICMS?
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SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – Cálculo do imposto devido
= [(Vlr. da mercadoria + MVA) x alíq. interna)] – (Vlr. da mercadoria x alíquota)
Operação Interna

= [(1.000 + 59,75%) x 17%] – (1000 x 17%)

Valor da Mercadoria:
1.000,00

= (1597,50 x 17%) – 170,00

MVA (Portaria 195/19):
59,75%
Alíquota Interna: 17%

= 271,57 – 170,00

= R$ 101,57
Logo:
ICMS próprio = 170,00
ICMS ST = 101,57

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS
Onde está previsto?
Inc. VII e VIII,
§ 2º, art. 155
da CF 88

Quem é responsável?

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 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;
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DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS
Quando ocorrerão?
Art. 3º, inc. XIII,
XIII-A, XIV e
XIV-A do
RICMS MT

RICMS/MT

Da entrada no estabelecimento de contribuinte de bem ou
mercadoria, adquirida em outro Estado, destinada a uso, consumo
ou ativo permanente;
Da saída do bem ou mercadoria do estabelecimento de contribuinte
localizado em outra unidade federada, com destino a consumidor
final, não contribuinte do imposto, localizado neste Estado;
Da utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha
iniciado em outro Estado e não esteja vinculada a operação ou
prestação subsequente, alcançada pela incidência do imposto;
Do início da prestação de serviço em outra unidade federada,
destinado a consumidor final, não contribuinte do imposto,
localizado no território mato-grossense;

PARA AS MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DA
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, A RESPONSABILIDADE
PELO RECOLHIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE
AO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS PODERÁ SER
ATRIBUÍDA AO ESTABELECIMENTO REMETENTE
SITUADA EM OUTRO ESTADO.
Exemplo: Aquisições de peças automotivas (Protocolo ICMS 41/08)
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DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – Base de cálculo

RICMS/MT

1. Nos casos em que se enquadrar o recolhimento do diferencial de alíquotas, a base de

cálculo será o valor da operação ou da prestação sobre o qual incidiu o imposto do Estado
de origem, quando da aquisição por contribuinte do imposto.

2. Quando da aquisição por não contribuinte do imposto, a base será valor da operação

ou da prestação, observado a possibilidade de se inserir os valores correspondentes a
seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como
bonificações ou descontos concedidos sob condição, bem como o frete, caso o transporte
seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em
separado.

3. O imposto a pagar será o valor resultante da aplicação, sobre a referida base de cálculo,

do percentual equivalente à diferença entre a alíquota prevista para operações internas
neste estado e a alíquota interestadual.

COMO ISSO FICARIA ENTÃO?

RICMS/MT

Alíquota fixada às operações e
prestações interestaduais no
Estado de origem

Alíquota aplicada nas
operações e prestações
internas neste Estado

Diferencial de alíquota

7%

17%

10%

12%

17%

5%

7%

25%

18%

12%

25%

13%

4%

17%

13%

4%

25%

21%
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DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – Redução da base

RICMS/MT

As operações que destinam máquinas, aparelhos, equipamentos e implementos agrícolas são
beneficiadas com a redução de base de cálculo, proveniente do Convênio ICMS 52/1991,
previsto no art. 25 do Anexo V do RICMS/MT.
Nestas operações, o destinatário dos produtos calcula o diferencial de alíquotas reduzindo a
base de cálculo de tal forma que a carga tributária total corresponda aos percentuais
estabelecidos no artigo supracitado.
Em relação aos benefícios concedidos em acordos celebrados pelos Estados no âmbito do
CONFAZ, admite-se, para a cobrança do ICMS Diferencial de alíquotas o cálculo da diferença
entre as cargas tributárias.

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – Redução da base

RICMS/MT

Maquinas, equipamentos e aparelhos industriais e máquinas e implementos agrícolas
Carga Trib. Carga Trib. Dif. De
Bens
Procedência
Origem
Interna Alíquota
Estados das Regiões Sul e Sudeste, exclusive
5,14%
8,80%
3,66%
Espírito Santo
Industriais
Estados das Regiões Norte, Nordeste, Centro8,80%
8,80%
Oeste e do Espírito Santo

Agrícolas

Estados das Regiões Sul e Sudeste, exclusive
Espírito Santo

4,10%

5,60%

1,50%

Estados das Regiões Norte, Nordeste, CentroOeste e do Espírito Santo

7,00%

5,60%

-
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DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – Redução da base

RICMS/MT

Valor dos Produtos

R$

1.000,00

Redução de base de cálculo decorrente Convênio 52/91 do CONFAZ

R$

414,30

Valor sobre o qual incidiu o imposto no Estado de origem

R$

585,70

Alíquota Interestadual

7%

ICMS da Origem

R$

41,00

Base de cálculo diferencial de alíquota neste Estado

R$

1.000,00

Alíquota Interna

17%

Base de cálculo no MT

R$

329,40

Valor do ICMS no MT

R$

56,00

Valor a recolher do diferencial de alíquotas (56,00 – 41,00)

R$

15,00

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – Redução da base

RICMS/MT

Ressalvados os casos de redução de base de cálculo decorrentes de Convênios celebrados
no âmbito do CONFAZ, caso não tenha incidido o imposto no Estado de origem, ainda que
parcialmente, o percentual resultante da diferença entre as alíquotas interna e
interestadual será aplicado sobre o valor da operação. Exemplo:
Valor dos Produtos
R$
Redução de base de cálculo decorrente de benefício fiscal não
aprovado no CONFAZ
R$
Valor sobre o qual incidiu o imposto no Estado de origem

1.000,00
400,00

R$

600,00

Base de cálculo diferencial de alíquota neste Estado
R$
Na hipótese de a operação estar enquadrada no percentual de
Diferencial de alíquota de 10% = valor do ICMS diferencial de alíquota R$

1.000,00
100,00
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DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS
Se o benefício concedido no Estado de origem for de crédito presumido, crédito fiscal ou
outorgado, este não influenciará na base de cálculo do ICMS Diferencial de alíquota, uma vez
que a apuração dessa modalidade de ICMS não envolve crédito do imposto.
Valor da Operação:
1.000,00
Crédito Presumido: 7%
Alíquota Interna: 17%
Alíquota Interestadual: 7%

Difal = Valor Operação x Al. Interna – Al. Interestadual
Difal = 1.000,00 x (17% - 7%)
Difal = 1.000,00 x 10%
Difal = 100,00

AINDA BEM QUE NÃO TEM ST DO DIFERENCIAL.
CERTO?
Tratando-se de operação interestadual com bens e
mercadorias submetidos ao regime de substituição
tributária, destinados a uso, consumo ou ativo
imobilizado do adquirente, a base de cálculo do
imposto devido será o valor da operação interestadual
adicionado do imposto correspondente à diferença
entre a alíquota interna a consumidor final
estabelecida no Estado de Mato Grosso para o bem ou
a mercadoria e a alíquota interestadual. (art. 8º, Anexo
X do RICMS/MT)

Analista Fiscal ICMS/IPI

2021

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – Sujeição ao ST
Contribuinte mato-grossense adquire mercadoria a título de ativo imobilizado de outra UF,
no valor de R$ 100.000,00; alíquota interna 17% e alíquota interestadual a 7%.
ICMS ST DIFAL = [(V oper - ICMS origem) / (1 - ALQ interna)] x ALQ interna - (Vlr. Oper x ALQ interestadual).
ICMS ST DIFAL = [(100.000,00 – 7.000,00) / (1 - 17%)] x 17% - (100.000,00 x 7%).
ICMS ST DIFAL = [93.000,00 / 0,83] x 17% - (7.000,00)
ICMS ST DIFAL = 112.048,00 x 17% - 7.000,00
ICMS ST DIFAL = 19.048,00 – 7.000,00
ICMS ST DIFAL = 12.048,00

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – Simples Nacional

RICMS/MT

Na aquisição de material de uso e consumo ou de bens para o ativo imobilizado de
fornecedor optante pelo Simples Nacional sem destaque do imposto. Como proceder?

1.

A alíquota interestadual aplicada à operação vai depender da Região de origem de
produto.

2. Se o produto for oriundo dos Estados das regiões sul e sudeste (excluído o Espírito Santo)
a alíquota é de 7%.

3. Se

for oriundo de Estados das Regiões Norte e Nordeste (incluído o Espírito Santo), a
alíquota é de 12%.

4. Considerando-se a alíquota interna neste Estado de 17%, dependendo UF de origem do

ativo imobilizado ou do material de uso e consumo, o percentual do ICMS diferencial de
alíquota a ser aplicado deverá ser de 10% (17% - 7%) ou de 5% (17% - 12%).
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DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – Aproveitamento de crédito
O valor pago a título de diferencial de alíquota É GERADOR DE CRÉDITO.

MAS NÃO QUALQUER ENTRADA!!!
A entrada de mercadoria destinada a integração ao Ativo Imobilizado dá direito ao
crédito do imposto, desde que essa mercadoria não seja alheia à atividade do
estabelecimento e seja preenchido o Controle de Crédito de ICMS do Ativo
Permanente (Ciap), bloco G da Escrituração Fiscal Digital (EFD)

OU SEJA!!!
O diferencial de alíquotas relativo às aquisições de materiais de uso e consumo não
poderão ser utilizados como geradores de créditos, por ausência de previsão.

QUAL O PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO ICMS?
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DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – Dispensa do Pagamento
Zona de Processamento de Exportação

- Aplica-se esta isenção nas aquisições
interestaduais de mercadorias e serviços para uso, consumo ou Ativo Permanente, utilizados
na implantação e manutenção do estabelecimento processador de produtos destinados à
exportação até 20/10/2028, de acordo com o art. 88.

Bens destinados a integrar o Ativo Imobilizado de empresa
portuária - O pagamento do diferencial de alíquotas do ICMS incidente na aquisição

interestadual dos bens relacionados no Anexo Único do Convênio ICMS 97/2006, destinados
a integrar o ativo imobilizado de empresa portuária. Este benefício vigorará até 31/03/2022.

HIPÓTESES DE CRÉDITOS – Apuração do ICMS
É assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se:
• Do imposto anteriormente cobrado na aquisição dos insumos;
• Entrada de mercadoria, real ou simbólica;
• Inclusive a destinada ao seu ativo permanente;
• Recebimento do respectivo serviço de transporte interestadual e intermunicipal, bem
como de serviço de comunicação.

NÃO dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou a

utilização de serviços resultantes de operações ou prestações
isentas ou não tributadas, ou que se refiram a mercadorias
ou serviços alheios à atividade do estabelecimento.
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CONCEITOS PARA FINS DE CRÉDITO
INSUMO: Cada um dos materiais fundamentais para o
desenvolvimento ou para a produção de algo (matéria-prima,
força de trabalho, consumo de energia, equipamentos, mão
de obra, entre outros).

Está no Aurélio!

MERCADORIA: Aquilo que está a venda, que constitui objeto
de comércio.
SEFAZ/MT: Os materiais de embalagem constituem insumos da produção quando o
seu valor integra o preço das saídas das mercadorias, mesmo quando fisicamente
não compõem o produto final.
Não se confunde o conceito de insumos aplicável ao ICMS com o aplicável ao PIS e COFINS!!!

CRÉDITOS
Energia elétrica (até 31 de dezembro de 2032):
Quando for objeto de saída de energia elétrica;
Quando
consumida
industrialização;

no

processo

de

Quando seu consumo resultar em operação de
saída ou prestação para o exterior, na
proporção destas sobre as saídas ou prestações
totais.
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CRÉDITOS
Serviços de comunicação (até 31 de dezembro de 2032):
Ao qual tenham sido prestados na execução de
serviços da mesma natureza;
Quando sua utilização resultar em operação de
saída ou prestação para o exterior, na
proporção desta sobre as saídas ou prestações
totais;

CRÉDITOS
Aquisição de Mercadoria:
Aquisição de mercadorias para comercialização;
Aquisição de matérias-primas e produtos
intermediários, entrados no período, que venham a
integrar o produto final e a respectiva embalagem,
bem como a energia elétrica e os combustíveis
consumidos no processo de industrialização;
Mercadorias que se consumirem imediata e
integralmente na prestação de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação;
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CRÉDITOS
1

Prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, utilizados nas
operações com mercadorias, inclusive matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem;

2 Valor do imposto debitado por ocasião da saída da mercadoria, no período em que ocorreu
a sua entrada no estabelecimento nas seguintes hipóteses:

 Devolução de mercadorias, em virtude de garantia ou troca, efetuada por produtor ou
qualquer pessoa natural ou jurídica não considerada contribuinte ou não obrigada à
emissão de documentos fiscais;
 Retorno de mercadoria, por qualquer motivo não entregue ao destinatário;

3 Aquisição de ativo imobilizado.

CRÉDITOS
AQUISIÇÃO DE SIMPLES NACIONAL
As pessoas jurídicas e aquelas a elas equiparadas pela legislação tributária não optantes pelo
Simples Nacional terão direito a crédito correspondente ao ICMS incidente sobre as suas
aquisições de mercadorias empresa optante pelo Simples Nacional, desde que destinadas à
comercialização ou industrialização e observado, como limite, o ICMS efetivamente devido
pelas optantes pelo Simples Nacional em relação a essas aquisições.
Assim a alíquota aplicável ao cálculo do crédito deverá ser
informada no documento fiscal e corresponderá ao
percentual de ICMS previsto nos Anexos I ou II da Lei
Complementar nº 123, de 2006 para a faixa de receita
bruta a que a microempresa ou a empresa de pequeno
porte estiver sujeita no mês anterior ao da operação.

2021

Analista Fiscal ICMS/IPI

2021

PRODEIC
Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso
OBJETIVOS:
 Contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades
econômicas;
 Estimular a realização de investimentos, a renovação tecnológica das
estruturas produtivas;
 Aumento da competitividade estadual, com ênfase na geração de emprego e
renda e na redução das desigualdades sociais e regionais.
A nova redação do PRODEIC o contribuinte incentivado poderá apropriar o crédito
pela entrada dos insumos adquiridos para a industrialização do produto incentivado.

PRODEIC
Benefício fiscal ou tratamento diferenciado consiste em:
• Crédito outorgado;
• Redução de base de cálculo;
• Diferimento do ICMS devido a título de diferencial de alíquotas.
O benefício a ser usufruído será
CONDEPRODEMAT por meio de resolução.

estabelecido

pelo

A resolução estabelece o produto, NCM, percentual do benefício
e o tipo do benefício, bem como, o percentual de recolhimento
do fundo.
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PRODEIC - Apuração
Para apuração do valor de crédito outorgado o contribuinte deverá observar o que segue:
1º Somar todos os créditos fiscais relativos às entradas efetivadas no mês, acrescendo
eventuais excessos de créditos transferidos do mês imediatamente anterior;
2º Calcular o ICMS incidente sobre suas operações próprias de saídas de mercadorias
tributadas no mês, passíveis de aplicação do benefício fiscal;
3º Aplicar o percentual fixado pelo CONDEPRODEMAT para utilização como crédito
outorgado sobre o valor apurado no 2º passo;

PRODEIC - Apuração
4º Apuração do crédito outorgado do mês, alternativamente:
 O valor da diferença positiva entre o montante apurado do crédito outorgado e a soma
encontrada dos créditos fiscais;
 A zero, quando a diferença entre o valor apurado do crédito outorgado e a soma
encontrada dos créditos fiscais for igual ou menor que zero.
Quando a soma dos créditos fiscais for maior que o valor apurado do crédito outorgado, a
diferença deve ser transferida para utilização no mês seguinte.

VAMOS ENTENDER MELHOR?
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PRODEIC – Apuração com crédito outorgado total
OPERAÇÃO INTERESTADUAL COM CRÉDITO OUTORGADO DE 80%

Valor

1

Aquisição de insumos

R$

-

2

Valor do crédito 7%

R$

-

3

Valor de venda

R$

20.000,00

4

Débito ICMS (item 3 x 12%)

R$

2.400,00

5

Valor máximo do crédito outorgado (item 4 x 80%)

R$

1.920,00

6

Valor utilizado de crédito outorgado (item 5 - 2)

R$

1.920,00

7

Valor ICMS a recolher (item 4 - item 6 - item 7)

R$

480,00

PRODEIC – Apuração com crédito outorgado parcial
OPERAÇÃO INTERESTADUAL COM CRÉDITO OUTORGADO DE 80%

Valor

1

Aquisição de insumos

R$

10.000,00

2

Valor do crédito 7%

R$

700,00

3

Valor de venda

R$

20.000,00

4

Débito ICMS (item 3 x 12%)

R$

2.400,00

5

Valor máximo do crédito outorgado (item 4 x 80%)

R$

1.920,00

6

Valor utilizado de crédito outorgado (item 5 - 2)

R$

1.220,00

7

Valor ICMS a recolher (item 4 - item 6 - item 7)

R$

480,00
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PRODEIC – Segregação dos créditos
Caso o contribuinte tenha operações de diversas natureza deverá ser calculado a
proporcionalidade:
• Entre as operações de saídas não alcançadas pela tributação, em relação à totalidade das
operações de saídas promovidas pelo estabelecimento, para apuração do montante dos
créditos pelas entradas a elas referentes a ser estornado;
• Entre as operações de saídas com destino à exportação, em relação à totalidade das
operações de saídas promovidas pelo estabelecimento, segregando aquelas que seriam
passíveis de benefícios fiscais na forma deste decreto das demais, para apuração do
montante dos créditos das entradas que poderão ser mantidos;
• Entre as operações de saídas não alcançadas por benefício fiscal, em relação à totalidade
das operações de saídas promovidas pelo estabelecimento, para apuração do montante
dos créditos das entradas a elas referentes a serem escriturados, bem como para apurar o
respectivo valor do ICMS.

PRODEIC – Segregação dos créditos
Deverá ser apurado do montante dos créditos referente a cada
operação, com relação à totalidade das operações de saídas:
Alcançadas por crédito
outorgado;

Alcançada por redução
de base de cálculo
(estorno proporcional
dos créditos);

Exportação
(manutenção dos
créditos);

Isentas (estorno total
dos créditos);

Tributadas.
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PRODEIC – Segregação dos créditos
SEGREGAÇÃO DOS CRÉDITOS
Entradas
Valor do crédito 7%
Saídas
Saídas interestaduais com crédito outorgado (90.000,00/200.000,00 = 45%)
Saídas internas com redução de base de cálculo (90.000,00/200.000,00 = 45%)
Exportações (20.000,00/200.000,00 = 10%)
Segreção dos créditos

R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor
100.000,00
7.000,00
200.000,00
90.000,00
90.000,00
20.000,00

4.1

Proporção dos créditos nas saídas interestaduais com crédito outorgado (7.000 x 45%)

R$

3.150,00

4.2
4.3

Proporção dos créditos nas saídas internas com redução de base de cálculo (7.000 x
45%)
Proporção dos créditos das exportações (7.000 x 10%)

R$
R$

3.150,00
700,00

1
2
3
3.1
3.2
3.3
4

PRODEIC – Exemplo apuração do ICMS total
Apuração do ICMS por estabelecimento com operações de diversas naturezas e
serão considerados as seguintes informações:
• Saídas interestaduais com crédito outorgado de:
80% para produto “A"
75% para produto “B"
• Saídas internas com crédito outorgado de:
70% para subprodutos
• Saídas internas integralmente tributadas;
• Saídas com destino à exportação;
• Saídas isentas.
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PRODEIC – Exemplo apuração do ICMS total
APURAÇÃO DO ICMS

Valor

1

Total das aquisições

R$ 1.000.000,00

2

Total do crédito Escriturado

R$

3

Total das operações de saídas

R$ 2.000.000,00

50.000,00

3.1

Operações interestaduais com o produto "A“ (45% das saídas) 900.000,00/2.000.000,00 = 45% R$

900.000,00

3.2

Operações interestaduais com o produto "B“ (45% das saídas) 900.000,00/2.000.000,00 = 45% R$

900.000,00

3.3

Operações internas com os demais subprodutos (2,5% das saídas)

R$

50.000,00

3.4

Operações internas integralmente tributadas (2,5% das saídas)

R$

50.000,00

3.5

Operações de exportações (2,5% das saídas) 50.000,00/2.000.000,00 = 2,5%

R$

50.000,00

3.6

Operações isenta (2,5% das saídas)

R$

50.000,00

PRODEIC – Exemplo apuração do ICMS total
4

Apuração do DÉBITO ICMS

R$

233.000,00

4.1

Valor do ICMS nas operações com o produto "A“ – (900.000 x 12%)

R$

108.000,00

4.2

Valor do ICMS nas operações com o produto "B“ – (900.000 x 12%)

R$

108.000,00

4.3

Valor do ICMS nas operações com os subprodutos – (50.000 X 17%)

R$

8.500,00

4.4

Valor do ICMS nas operações internas com os produtos tributados integralmente –
(50.000 x 17%)

R$

8.500,00

4.5

Valor do ICMS nas operações de exportação - imunidade

R$

-

4.6

Valor do ICMS nas operações isentas

R$

-
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PRODEIC – Exemplo apuração do ICMS total
5

Distribuição proporcional dos créditos escriturados

R$

50.000,00

5.1

Proporção dos créditos: produto "A“ (equivalente a 45%) – (50.000 X 45%)

R$

22.500,00

5.2

Proporção dos créditos: produto "B” (equivalente a 45%) – (50.000 X 45%)

R$

22.500,00

5.3

Proporção dos créditos: demais subprodutos (equivalente a 2,5%) – (50.000 X 2,5%)

R$

1.250,00

5.5

Proporção dos créditos: produtos tributados integralmente (equivalente a 2,5%) –
(50.000 X 2,5%)

R$

1.250,00

5.5

Proporção dos créditos: produtos exportados (equivalente a 2,5%) – (50.000 X 2,5%)

R$

1.250,00

5.6

Proporção dos créditos: produtos isentos (equivalente a 2,5%) – (50.000 X 2,5%)

R$

1.250,00

Apuração do valor aplicação do percentual fixado pelo CONDEPRODEMAT - Valor
máximo do benefício

R$

173.350,00

6.1

Valor apurado para o produto "A“ (80%) (108.000 x 80%)

R$

86.400,00

6.2

Valor apurado para o produto "B“ (75%) (108.000 x 75%)

R$

81.000,00

6.3

Valor apurado para os demais subprodutos (70%) (8.500 x 70%)

R$

5.950,00

Apuração do valor do crédito outorgado - Valor da renúncia fiscal (diferença entre o
valor apurado pela aplicação do percentual fixado pelo CONDEPRODEMAT e o crédito
escriturado
proporcional às saídas)

R$

127.100,00

7.1

Valor do crédito outorgado para o produto "A“ (86.400 – 22.500)

R$

63.900,00

7.2

Valor do crédito outorgado para o produto "B“ (81.000 – 22.500)

R$

58.500,00

7.3

Valor do crédito outorgado para os demais subprodutos (5.950 – 1.250)

R$

4.700,00

PRODEIC – Exemplo apuração do ICMS total
6

7
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PRODEIC – Exemplo apuração do ICMS total

8
8.1
8.2

Apuração do saldo devedor ICMS (por operação) Consiste na diferença entre o ICMS
apurado e o valor total dos créditos (crédito outorgado + crédito
escriturado)
ICMS apurado nas operações com o produto "A“ = 108.000 – (63.900 + 22.500)
ICMS apurado nas operações com o produto "B“ = 108.000 – (58.500 + 22.500)

R$
R$
R$

58.400,00
21.600,00
27.000,00

8.3

ICMS apurado nas operações com os demais subprodutos = 8.500 – (4.700 + 1.250)

R$

2.550,00

8.4
9
9.1
9.2

ICMS apurado nas operações com os produtos tributados integralmente = 8.500 – (0 +
1.250)
Apuração ICMS total a recolher
ICMS apurado (soma do item 8)
Crédito de ICMS dos produtos exportados que pode ser mantido

R$
R$
R$
R$

7.250,00
57.150,00
58.400,00
1.250,00

10

Crédito escriturado proporcional às operações isentas que deve ser estornado

R$

1.250,00

PRODEIC – Exemplo apuração do ICMS total
RESUMO DA APURAÇÃO PRODEIC
1

TOTAL DOS DÉBITOS

R$

233.000,00

2

TOTAL DOS CRÉDITOS

R$

175.850,00

2.1

Crédito outorgado

R$

173.350,00

2.2

Crédito operação tributada

R$

1.250,00

2.3

Crédito operação exportação (manutenção do crédito)

R$

1.250,00

3

Estorno de crédito operação isenta

R$

1.250,00

4

TOTAL ICMS A RECOLHER

R$

57.150,00
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CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL
2 horas

Alterado para 8 horas

Assinatura digital
certificada (ICPBrasil)

Cancelamento
Extemporâneo

Prazo: até o 5º dia
útil do mês
subsequente

Processamento
mediante o
pagamento da Taxa
de Serviços Estaduais
– TSE

0,2 UPF/MT vigente
no mês e por
documento fiscal

Cancelamento de até
5 NF-e

Identificação do
contribuinte/
requerente

Chave de acesso da
NF-e a ser cancelada

Motivo do
cancelamento

Chave de acesso da
NF-e substituta
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INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO
O pedido de cancelamento de NF-e será automaticamente indeferido, sem
direito ao ressarcimento da TSE paga, quando:

1 O emitente não atender ao prazo previsto para a transmissão do arquivo da

NF-e cancelada, ou seja, até o 12° (décimo segundo) dia útil do mês
subsequente àquele em que foi concedida a Autorização de Uso da NF-e;
Houver a superveniência de evento impeditivo de cancelamento de NF-e, por
falta de atendimento ao disposto nos incisos I a V do artigo 27 da Portaria SEFAZ
nº 160, de 2021, anteriormente à efetivação do cancelamento. 2

ESCRITURAÇÃO NF-e CANCELADA NA EFD ICMS/IPI
O documento fiscal cancelado extemporaneamente deverá ser escriturado pelo contribuinte,
no período de referência de sua emissão, sendo necessário fazer constar na Escrituração
Fiscal Digital - EFD, no campo “COD_SIT” do Registro C100, o código/descrição “02 Documento Cancelado”.
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CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA – CC-e
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
SEFAZ/MT, desde que o erro não

esteja relacionado com:

As variáveis que determinam o valor do
imposto, tais como:
 Base de cálculo
 Alíquota
 Diferença de preço
 Quantidade
 Valor da operação ou da prestação;

A data de emissão ou de saída;
Dados cadastrais que impliquem mudança
do remetente ou do destinatário;
Campos da NF-e de exportação informados
na Declaração Única de Exportação - DU-E;
A inclusão ou alteração de parcelas de
vendas a prazo.

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA
Na devolução o vendedor efetua a entrega efetiva da mercadoria ao seu
destinatário com consequente confirmação documental (ex. canhoto assinado);
Existe a consumação da operação comercial pela entrega/recepção da
mercadoria comercializada;
Devolução por CONTRIBUINTE do ICMS: Esse deverá emitir a nota fiscal de
devolução observando a tributação da nota fiscal de venda;
Devolução por NÃO CONTRIBUINTE do ICMS: Sem a exigência de emissão do
documento fiscal de devolução;
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Contribuinte

Devolução
de
mercadoria

Não Contribuinte

2021

Emissão do
documento

Observar
tributação

Crédito

ESQUEMA GRÁFICO DA DEVOLUÇÃO
Dentro da UF:
Nota de entrada

Interestadual:
Nota de venda

Cumprimento dos
prazos

Dispensa da
emissão

Prova da
Devolução

Crédito*

1. Dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da saída da mercadoria, se
se tratar de devolução para troca;
2. Dentro do prazo determinado no documento respectivo, se se tratar de devolução em
virtude de garantia.

MERCADORIA NÃO ENTREGUE AO DESTINATÁRIO
O estabelecimento que receber, em retorno, mercadoria por qualquer motivo não entregue
ao destinatário, deverá:

1 Emitir Nota Fiscal pela entrada da mercadoria no estabelecimento, com menção dos dados
identificativos do documento fiscal original;

2 Lançamento no livro Registro de Entradas, e consignando os respectivos valores na coluna
“ICMS - Valores Fiscais - Operações com Crédito do Imposto” ou “ICMS - Valores Fiscais Operações sem Crédito do Imposto”, conforme o caso;

3

Manter arquivada a 1ª (primeira) via da Nota Fiscal emitida por ocasião da saída, que
deverá conter a anotação prevista no parágrafo único deste artigo;

4 Anotar a ocorrência na via presa ao bloco ou documento equivalente;
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MERCADORIA NÃO ENTREGUE AO DESTINATÁRIO
5 Exibir ao fisco, quando exigidos, todos os elementos, inclusive contábeis, comprobatórios
de que a importância eventualmente debitada ao destinatário não foi recebida.

6 No retorno de mercadoria ou bem, por qualquer motivo não entregue ao destinatário, o

Conhecimento de Transporte original servirá para acobertar a prestação de retorno ao
remetente, desde que observado o motivo no seu verso.

7 Não caracterizam, para efeito de emissão de documento fiscal, o início de nova prestação

de serviço de transporte, os casos de transbordo de cargas realizados pela empresa
transportadora, ainda que por meio de estabelecimentos situados neste ou em outro Estado
e desde que sejam utilizados veículos próprios, como definidos no RICMS-MT/2014 , e que
no documento fiscal respectivo sejam mencionados o local de transbordo e as condições que
o ensejaram.

EXEMPLOS DE MOTIVOS DE NÃO ENTREGA
Exemplo 01- Destinatário não localizado:
O transportador deverá fazer a declaração, com data e assinatura, nos seguintes termos: "Mercadorias não
entregues por não ter sido encontrado o destinatário. ............, ............de .................... de 20XX".
Exemplo 02 – Produto em desacordo com o pedido:
A declaração deverá ser datada e assinada pelo adquirente, nos seguintes termos: "Recusamo-nos a receber as
mercadorias constantes desta nota fiscal por estarem em desacordo com o nosso pedido. ............, ................de
.................... de 20XX".
Exemplo 03 – Estabelecimento destinatário fechado:
O transportador deverá fazer a declaração, com data e assinatura, nos seguintes termos: "Mercadorias não
entregues porque, no momento da entrega, o estabelecimento destinatário encontrava-se fechado. .................,
...............de .................... de 20XX".

NOTA: A legislação mato-grossense não dispõe de modelos de anotações. Assim, os
exemplos demonstrados são apenas orientações ao contribuinte.
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REDESTINAÇÃO DE DEVOLVIDA
Como proceder quando a mercadoria devolvida pelo destinatário?
1. No caso de mercadoria devolvida pelo estabelecimento destinatário, após aceitação:
 Deverá constar no verso da nota fiscal de devolução a seguinte informação: "mercadoria
não retornada fisicamente ao estabelecimento remetente, tendo em vista que foi
destinada a outro comprador";
 Além disso, deve-se constar o número da nova nota fiscal de venda emitida e o nome e
endereço do novo comprador;
 Em seguida, a referida nota fiscal deverá ser lançada no Livro Fiscal de Entrada e o imposto
creditado no mesmo valor pago por ocasião da saída da mercadoria.

REDESTINAÇÃO DE MERCADORIA NÃO ENTREGUE
Como proceder quando a mercadoria não for aceita pelo destinatário?
2. No caso de mercadoria não aceita pelo destinatário:
 Neste caso, o retorno deverá ser efetuado com a mesma nota fiscal de saída, devendo
constar no verso da 1ª via, além do motivo da não aceitação, a seguinte informação
"mercadoria não retornada fisicamente ao estabelecimento remetente, tendo em vista que
foi destinada a outro comprador";
 Além disso, deve-se constar o número da nova nota fiscal de venda emitida e o nome e
endereço do novo comprador;
 Como já prevê a legislação, deverá ser emitida nota fiscal de entrada, devendo a referida
nota ser lançada no Livro Fiscal de Entrada e o imposto creditado no mesmo valor pago por
ocasião da saída da mercadoria.
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REDESTINAÇÃO DE MERCADORIA NÃO ENTREGUE/DEVOLVIDA
3. Venda da mercadoria devolvida ou não aceita:
 Após a entrada simbólica da mercadoria no estabelecimento, a nota fiscal de venda a ser
emitida para o novo comprador deverá constar, além das demais informações previstas na
legislação, informações adicionais;
 Identificação do local de onde a mercadoria será retirada (endereço);
 O número da nota fiscal da primeira venda, bem como o número da nota fiscal de
devolução ou de entrada, decorrente do desfazimento da operação anterior.

2021

Analista Fiscal ICMS/IPI

IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA
O pagamento do ICMS na importação de mercadorias poderá ser da seguinte forma:
 No momento do desembaraço aduaneiro;
 Nos prazos fixados no Decreto nº 317, de 12 de dezembro de 2019 (Porto Seco).
A alíquota do ICMS a ser utilizada na importação será a alíquota interna do produto no Estado
do contribuinte.
O contribuinte, excetuado o produtor agropecuário não equiparado a estabelecimento
comercial ou industrial, emitirá Nota Fiscal sempre que em seu estabelecimento entrarem
bens ou mercadorias, real ou simbolicamente.

IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA
Na importação de mercadoria o documento fiscal
deverá conter a identificação da repartição onde
foi processado o desembaraço, bem como o
número e a data do documento de desembaraço.
O transporte da mercadoria importada será
acobertado pelo documento de desembaraço e
pela Nota Fiscal de entrada própria.

2021

Analista Fiscal ICMS/IPI

2021

IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA
Quando a mercadoria não for transportada de uma só vez, a 1ª (primeira) parcela será
transportada com a Nota Fiscal relativa à totalidade da mercadoria, na qual constará a
expressão “Primeira Remessa”, e com o documento de desembaraço.
A cada remessa posterior será acompanhada de Nota Fiscal, na qual, além dos demais
requisitos, serão indicados:
O número de ordem e a data do
documento de desembaraço

A identificação da repartição onde se
processou o desembaraço

O número de ordem, a série, quando
houver, e a data da emissão da NF
relativa à totalidade da mercadoria

O valor total da mercadoria
importada

O valor do imposto, se devido, e a
declaração de que fora recolhido

IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA – 4%
O Senado Federal publicou a Resolução SF nº 13/2012 para fixar em 4% a alíquota
interestadual do ICMS nas operações com bens e mercadorias importadas do exterior, a partir
de 1º.01.2013, com o objetivo de acabar com a “Guerra Fiscal” já que os Estados concediam
benefícios fiscais sem a aprovação unânime pelo CONFAZ, buscando atrair investimentos para
seus territórios por interesses particulares.
A alíquota de 4% é aplicada

na saída interestadual de mercadoria

importada, desde que após seu desembaraço aduaneiro:

 Não tenham sido submetidos a processo de industrialização; ou
 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%.
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IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA – 4%
A alíquota de 4% NÃO se aplica na saída interestadual quando:
 Aos bens e mercadorias importados do exterior que não tenham similar nacional, a serem
definidos em lista a ser editada pelo Conselho de Ministros da Câmara de Comércio
Exterior (Camex);
 Aos bens produzidos em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam
o Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, e as Leis nºs 8.248, de 23 de outubro de
1991, 8.387, de 30 de dezembro de 1991, 10.176, de 11 de janeiro de 2001, e 11.484, de
31 de maio de 2007.

IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA
A Resolução Camex nº 79, de 2012, estabelece a lista de bens e mercadorias importados do
exterior sem similar nacional compõe-se de:
 Bens e mercadorias sujeitos a alíquota de zero ou dois por cento do Imposto de Importação,
conforme previsto nos anexos I, II e III da RESOLUÇÃO CAMEX Nº 94, DE 08 DE DEZEMBRO DE
2011, e que estejam classificados nos capítulos 25, 28 a 35, excluídos os códigos 2818.20.10 e
2818.30.00, nos capítulos 37 a 40, 48, 54 a 56, 68 a 70, 72 e 73, 84 a 88 e 90 da NCM ou nos
códigos 2603.00.10, 2613.10.10, 2613.10.90, 7404.00.00, 8101.10.00, 8101.94.00, 8102.10.00,
8102.94.00, 8106.00.10, 8108.20.00, 8109.20.00, 8110.10.10, 8112.21.10, 8112.21.20,
8112.51.00;
 Bens e mercadorias relacionados em destaques “Ex” constantes dos Anexos I e II da
RESOLUÇÃO CAMEX Nº 116, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014;
 Bens e mercadorias objeto de concessão de ex-tarifário em vigor estabelecido na forma da
RESOLUÇÃO CAMEX Nº 17, DE 03 DE ABRIL DE 2012, e RESOLUÇÃO CAMEX Nº 66, DE 14 DE
AGOSTO DE 2014.
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NOTA FISCAL - IRREGULARIDADES
Diferença de preço ou quantidade a maior
 No momento de entrada das mercadorias, o
contribuinte deverá examinar se o documento fiscal
foi corretamente preenchido, até mesmo no que se
refere à exatidão do ICMS nele destacado.
 Se o imposto destacado for maior que o correto, o valor do crédito não compreenderá o
correspondente ao excesso.

NOTA FISCAL - IRREGULARIDADES
Providências do destinatário adquirente
Nesta hipótese, o estabelecimento destinatário deverá observar os seguintes procedimentos:
 A nota fiscal será escriturada nos registros próprios da EFD-ICMS/IPI pelo valor das
mercadorias efetivamente recebidas e o crédito corresponderá ao imposto efetivamente
devido, isto é, o destinatário deve excluir as diferenças encontradas;
 No Registro C195 da EFD-ICMS/IPI, deverão ser feitas as anotações necessárias sobre a
regularização;
 Imediatamente, por meio de correspondência, o destinatário deve comunicar a ocorrência
ao fornecedor e colocar em evidência o seu procedimento.
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NOTA FISCAL - IRREGULARIDADES
Providências do remetente vendedor
 Ao receber a correspondência do cliente, as partes podem tentar um acordo pela
complementação das mercadorias faltantes, para cobrir o preço cobrado, constante da
nota fiscal.
 Caso não interesse às partes, por qualquer motivo, a complementação das mercadorias
correspondentes àquela diferença, elas deverão compor-se para acerto da mencionada
diferença (por meio de "nota de crédito", desconto em duplicata etc.).

NOTA FISCAL E COMPLEMENTAR
Será emitido documento fiscal:
 No reajustamento de preços em virtude de contrato de que decorra acréscimo do valor do
serviço ou da mercadoria;
 Na regularização em virtude de diferença de preço ou de quantidade das mercadorias,
quando efetuada no período de apuração do imposto em que tenha sido emitido o
documento original;
 Para correção do valor do imposto, se este tiver sido destacado a menor, em virtude de
erro de cálculo, quando a regularização ocorrer no período de apuração do imposto em
que tenha sido emitido o documento original;
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NOTA FISCAL E COMPLEMENTAR
 No caso de diferenças apuradas no estoque de selos especiais de controle, fornecidos ao
usuário pelas repartições do fisco federal para aplicação em seus produtos, desde que a
emissão seja efetuada antes de qualquer procedimento do fisco;
 Na saída de mercadorias constantes do estoque final do estabelecimento na data de
encerramento de suas atividades;
 Por ocasião da destinação a uso, consumo ou integração ao ativo imobilizado de
mercadoria adquirida para comercialização ou industrialização ou produzida pelo próprio
estabelecimento.

NOTA FISCAL E COMPLEMENTAR
 O documento de reajustamento de preços será emitido dentro de 3 (três) dias, contados
da data em que se efetivou o reajustamento do preço.
 No caso de documento de complemento, se a regularização não se efetuar dentro dos
prazos mencionados, o documento fiscal será também emitido, sendo que o imposto
devido será recolhido por GNRE On-Line ou DAR-1/AUT próprio, com as especificações
necessárias à regularização, cujos número e data deverão constar no correspondente
documento fiscal.
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IPI: Teoria e Prática

Aparecida Azevedo | Consultora de tributos
Daiane Souza | Consultora de tributos
Milton C. Silva | Consultor de Tributos
Werinton Garcia | Consultor de Tributos

IPI: Preceitos Constitucionais
Imposto Federal com incidência prevista sobre os
produtos industrializados.
Será seletivo, em função da essencialidade do produto.
Será não-cumulativo, compensando-se o que for devido
em cada operação com o montante cobrado nas
anteriores
Terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de
capital pelo contribuinte do imposto, na forma da lei.

CF 88
Art. 153, inc.
IV

Imposto
Seletivo

Não
Cumulativo

Redução para
bens de
capital
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IPI: Fato Gerador do Imposto
O RIPI define que os fatos geradores do imposto são:
I. o desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira; e
II. a saída de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a
industrial.
Cada situação abordada possui um momento próprio de ocorrência do fato gerador, logo,
CONSIDERA-SE OCORRIDO O FATO GERADOR:

1. Na entrega ao comprador, quanto aos produtos vendidos por intermédio de ambulantes;
2.

na saída de armazém-geral ou outro depositário do estabelecimento industrial ou
equiparado a industrial depositante, quanto aos produtos entregues diretamente a outro
estabelecimento

IPI: Fato Gerador do Imposto
3. Na saída da repartição que promoveu o desembaraço aduaneiro, quanto aos produtos
que, por ordem do importador, forem remetidos diretamente a terceiros;

4.

Na saída do estabelecimento industrial diretamente para estabelecimento da mesma
firma ou de terceiro, por ordem do encomendante, quanto aos produtos mandados
industrializar por encomenda;

5. Na saída de bens de produção dos associados para as suas cooperativas, equiparadas,
por opção, a estabelecimento industrial;

6. No quarto dia da data da emissão da respectiva nota fiscal, quanto aos produtos que até
o dia anterior não tiverem deixado o estabelecimento do contribuinte;

TEM MAIS???

TEM!!!
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IPI: Fato Gerador do Imposto
7. No momento em que ficar concluída a operação industrial, quando a industrialização se

der no próprio local de consumo ou de utilização do produto, fora do estabelecimento
industrial;

8. No início do consumo ou da utilização do papel destinado à impressão de livros, jornais e
periódicos, em finalidade diferente da que lhe é prevista na imunidade;

9. Na aquisição ou, se a venda tiver sido feita antes de concluída a operação industrial, na
conclusão desta, quanto aos produtos que, antes de sair do estabelecimento que os tenha
industrializado por encomenda, sejam por este adquiridos;

ACABOU???

NÃO!!!

IPI: Fato Gerador do Imposto
10.

Na data da emissão da nota fiscal pelo estabelecimento industrial, quando da
ocorrência de qualquer das hipóteses enumeradas no inciso VII do art. 25;

11.

No momento da sua venda, quanto aos produtos objeto de operação de venda que
forem consumidos ou utilizados dentro do estabelecimento industrial;

12.

Na saída simbólica de álcool das usinas produtoras para as suas cooperativas,
equiparadas, por opção, a estabelecimento industrial; e

13.

Na data do vencimento do prazo de permanência da mercadoria no recinto
alfandegado, antes de aplicada a pena de perdimento, quando as mercadorias importadas
forem consideradas abandonadas pelo decurso do referido prazo
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IPI: Fato Gerador do Imposto
Nota-se que a legislação trata sempre de SAÍDA e
não VENDA...
Por quê?

TRANSFERÊNCIA, TEM IPI?
EXPORTAÇÃO, TEM IPI?

IPI: Base de Cálculo
Salvo disposição em contrário, constitui valor tributável:
I - dos produtos de procedência estrangeira:
a) o valor que servir ou que serviria de base para o cálculo
dos tributos aduaneiros, por ocasião do despacho de
importação, acrescido do montante desses tributos e dos
encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou
dele exigíveis; e
b) o valor total da operação de que decorrer a saída do
estabelecimento equiparado a industrial; ou
II - dos produtos nacionais, o valor total da operação de que
decorrer a saída do estabelecimento industrial ou equiparado a
industrial
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IPI: Base de Cálculo
Não podem ser deduzidos do valor da operação os descontos, diferenças ou
abatimentos, concedidos a qualquer título, ainda que incondicionalmente.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS A TÍTULO GRATUITO SEM VINCULAÇÃO À
OPERAÇÃO DE VENDA. DOAÇÃO.
Bonificações em mercadorias entregues gratuitamente, a título de mera
liberalidade, sem vinculação à operação de venda, não são consideradas
descontos incondicionais, enquadrando-se no conceito de doação.
ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. SAÍDA DE PRODUTO TRIBUTADO A TÍTULO
GRATUITO. REGRA GERAL. INCIDÊNCIA.
Regra geral, haverá incidência do IPI sempre que houver saída de produto tributado
do estabelecimento industrial, mesmo em operação a título gratuito, como no caso
mercadorias fornecidas em bonificação que não se caracterizarem como descontos
incondicionais, devendo-se nessa situação calcular o imposto sobre o valor
tributável determinado conforme os arts. 192, 195 e 196 do Ripi/2010.

IPI: Base de Cálculo

MAS E AS BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS?
BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. DESCONTOS
INCONDICIONAIS. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS.
As
bonificações
concedidas
em
mercadorias
configuram descontos incondicionais, não integrando o
valor total da operação de saída e, consequentemente,
a base de cálculo do IPI, apenas quando constarem da
própria nota fiscal de venda dos bens e não
dependerem de evento posterior à emissão desse
documento, nos termos do Parecer CST/SIPR nº 1.386,
de 1982.
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IPI: Alíquota
O Poder Executivo, quando se tornar necessário para atingir os objetivos da política
econômica governamental, mantida a seletividade em função da essencialidade do
produto, ou, ainda, para corrigir distorções, poderá reduzir alíquotas do imposto até zero ou
majorá-las até trinta unidades percentuais.
Para efeito do disposto, as alíquotas básicas são as constantes da TIPI.

A palavra aqui é SELETIVO

Animais vivos

Açúcares

Papel para Cigarro
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Álcool

Bens de capital

Ficou percebido a seletividade?

Fonte: ISTOÉ
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IPI: Suspensão do Imposto
Art. 43 - Poderão sair com suspensão do imposto (exemplos):
1.

Os produtos, destinados à exportação, que saiam do estabelecimento industrial para;
(inciso V)
• empresas comerciais exportadoras, com o fim específico de exportação.
• recintos alfandegados.
• outros locais onde se processe o despacho aduaneiro de exportação.

2.

os produtos remetidos, para industrialização ou comércio, de um estabelecimento
industrial ou equiparado a industrial para outro da mesma firma; (inciso X)

3. produtos para emprego ou consumo na industrialização ou elaboração de produto a ser

exportado, adquiridos no mercado interno ou importados (inciso XV)

IPI: Suspensão do Imposto
A remessa dos produtos para a Zona
Franca de Manaus far-se-á com suspensão
do imposto até a sua entrada naquela
área, quando então se efetivará a isenção
pela utilização na Zona Franca de Manaus
ou exportação.

Industrial
na ZFM

Indústria
Fora ZFM

(SUSPENSÃO)
Recolhimento

Isenção

Isenção

Revenda Fora
ZFM

Consumo
Interno

Revenda na
ZFM

Comercial
na ZFM

Isenção
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IPI: Regime Especial de Suspensão do Imposto

IPI: Crédito Básico do Imposto
A não cumulatividade é efetivada pelo sistema de crédito do imposto relativo a produtos
entrados no estabelecimento do contribuinte, para ser abatido do que for devido pelos
produtos dele saídos, num mesmo período.

São passíveis de crédito!!!
Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão creditar-se:

1 Do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados.

Do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
quando remetidos a terceiros para industrialização sob encomenda, sem transitar pelo
estabelecimento adquirente 2
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IPI: Crédito Básico do Imposto
3

Do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, recebidos de terceiros para industrialização de produtos por
encomenda, quando estiver destacado ou indicado na nota fiscal.
Do imposto destacado em nota fiscal relativa a produtos industrializados por
encomenda, recebidos do estabelecimento que os industrializou, em operação que dê
direito ao crédito 4

5 Do imposto pago no desembaraço aduaneiro.
Do imposto mencionado na nota fiscal que acompanhar produtos de procedência
estrangeira, diretamente da repartição que os liberou, para estabelecimento, mesmo
exclusivamente varejista, do próprio importador 6

IPI: Crédito Básico do Imposto
Do imposto relativo a bens de produção recebidos por comerciantes equiparados a
industrial 7

8 Do imposto relativo aos produtos recebidos pelos estabelecimentos equiparados a
industrial que, na saída destes, estejam sujeitos ao imposto, nos demais casos não
compreendidos nos itens 5 e 7.
Do imposto pago sobre produtos adquiridos com imunidade, isenção ou suspensão
quando descumprida a condição, em operação que dê direito ao crédito 9

10 Do imposto destacado nas notas fiscais relativas a entregas ou transferências
simbólicas do produto, permitidas neste Regulamento
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IPI: Crédito Básico do Imposto

EM RESUMO!!!

IPI: Crédito Básico do Imposto
O QUE É PRODUTO INTERMEDIÁRIO
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 135, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. ELEMENTOS QUE SE INCORPORAM AO PRODUTO FINAL OU QUE SE CONSOMEM
NA INDUSTRIALIZAÇÃO.
Considera-se produto intermediário (PI), para efeitos de apuração de créditos do IPI, quando não se enquadre
como matéria-prima ou material de embalagem:
a) o bem que se incorpora ao produto final, através de quaisquer das operações de industrialização
enumeradas no RIPI/10, dele resultando diretamente um novo produto (PI strictu sensu); ou
b) o bem que se consome no processo de industrialização em decorrência de contato físico com o produto
final, embora a esse não se incorpore, por ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por
este diretamente sofrida (PI lato sensu).
Para reconhecimento do direito ao crédito básico do IPI, não se considera consumido no processo de
industrialização o produto que, embora em contato com o produto final, sofra mero desgaste, tal como pode
ocorrer com máquinas, equipamentos ou outros bens utilizados no processo de fabricação.
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IPI: Crédito Básico do Imposto
O QUE É MATERIAL DE EMBALAGEM
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 177, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
CRÉDITO DE IPI. MATERIAL DE EMBALAGEM. PAPEL FILME E PAPELÃO.
Para efeito do crédito do IPI previsto no art. 226, inciso I, e no art. 227 do Ripi, de 2010, bem
como para efeito da vedação prescrita no art. 228 do mesmo Regulamento, constitui
material de embalagem qualquer produto que deva ser empregado na embalagem ou
acondicionamento de produtos tributados.
Cabe ao estabelecimento industrial ou a ele equiparado identificar quais dos materiais de
embalagens adquiridos e utilizados em seu processo industrial geram direito ao crédito do
IPI em consonância com as condições estabelecidas no regulamento do imposto.
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IPI: Devolução ou Retorno de Produtos
É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, creditar-se do
imposto relativo a produtos tributados recebidos em devolução ou retorno, total ou parcial.
No caso de locação ou arrendamento, a reentrada do produto no estabelecimento
remetente não dará direito ao crédito do imposto, salvo se o produto tiver sido submetido a
nova industrialização e ocorrer nova saída tributada.
O estabelecimento que fizer a devolução, deverá emitir nota fiscal para acompanhar o
produto, declarando o número, data da emissão e o valor da operação constante do
documento originário, bem como indicando o imposto relativo às quantidades devolvidas e
a causa da devolução.

QUER SABER MAIS?
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MUITO OBRIGADO!!!
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