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ICMS/SP - Centralização do ICMS;

ICMS/SP - Diferimento para pescados; e

ICMS/SP - Anulação de serviço de transporte.

Nota Fiscal Sorocabana- NFS-e;

IPI- Base de Cálculo-Regras Gerais; e

IPI- Créditos Básicos.



• Denominada também de substituição tributária “para trás”, é a

modalidade em que a lei transfere a responsabilidade do

recolhimento do ICMS para determinado contribuinte paulista

que participe de uma das subsequentes etapas da circulação

da mercadoria.

• Nesta hipótese há a alteração do contribuinte responsável pelo

recolhimento do imposto, e a postergação do momento do

recolhimento. Nessa espécie, encontra-se o diferimento.

Diferimento
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• Regulamento do ICMS/SP (Decreto 45.490/2000 – arts. 260 e  seguintes)

• Exemplos:

• Produtor rural – artigo 260

• Produtos e operações diversas - artigos 328 até 400-V 

• Petróleo bruto  - artigo 411  

• Álcool etílico anidro carburante ou biodiesel puro - B100- artigo 419  

• Querosene de aviação, iluminante, gasolina de aviação e óleo combustível -

artigo 421

• Gás natural – artigo 422  

Diferimento
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Diferimento não previsto no RICMS/SP

• Bebidas destinadas a insumos de outras bebidas – Portaria CAT 10/2007

• Embalagens (caixas e paletes de madeiras) - Portaria CAT nº 13/2007

• Insumos da indústria de processamento eletrônico de dados - Portaria CAT 
nº 14/2007

• Partes e peças para fabricação de trator, caminhão ou ônibus – Portaria 
CAT 15/2007

• Mão de obra na operação de industrialização por conta e ordem de terceiro 
- Portaria CAT 22/2007 e Decisão Normativa CAT 13/2009 

Diferimento
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Diferimento não previsto no RICMS/SP

• Máquinas ou implementos agrícolas com destino a estabelecimento rural –
Decreto 51.608/2007

• Insumos da indústria naval - Decreto nº 46.082/2001

• Insumos destinados à sociedade de propósito específico incumbido da 
fabricação de medicamentos sob encomenda da Fundação para o Remédio 
Popular (Furp) - Decreto nº 58.997/2013  

Diferimento
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Regra Geral – ICMS diferido será exigido: 

I - Saída para outro Estado;

II - Saída para o exterior; 

Diferimento
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Regra Geral – ICMS diferido será exigido: 

Artigo 428 - A suspensão e o diferimento de que trata este Livro ficam
interrompidos, devendo o lançamento do imposto ser efetuado pelo
estabelecimento em que ocorrer :

I - a saída da mercadoria com destino a consumidor ou usuário final, inclusive
pessoa de direito público ou privado não-contribuinte, ressalvada a hipótese
prevista no artigo 319;

II - saída de mercadoria ou prestação de serviço amparadas por não-
incidência ou isenção;

III - qualquer outra saída ou evento que impossibilitar o lançamento do
imposto no momento expressamente indicado.

Diferimento
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Artigo 427 - A sujeição passiva por substituição com responsabilidade pelo imposto

relativo a operações anteriores se efetiva nas seguintes hipóteses, devendo o

lançamento ser efetuado pelo estabelecimento em que ocorrer (Lei 6.374/89, art. 8º, §

10, na redação da Lei 9.176/95, art. 1º, I):

I - a saída de mercadoria com destino a consumidor ou usuário final ou, ainda, a

pessoa de direito público ou privado não-contribuinte;

II - a saída de mercadoria ou prestação de serviço, amparada por não-incidência ou

isenção;

III - a saída ou qualquer evento que impossibilitar a ocorrência das operações ou das

prestações indicadas neste Livro

Regras Gerais de aplicação do 

diferimento
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Regra Geral – ICMS diferido será exigido: 

Artigo 429 - Sendo isenta ou não tributada a saída de mercadoria ou a
prestação de serviço subseqüente promovida pelo estabelecimento
destinatário, caberá a este efetuar o pagamento do imposto diferido ou
suspenso, sem direito a crédito .

Parágrafo único - Esse pagamento fica dispensado quando se tratar de:

1 - remessa de mercadoria ou prestação de serviço não tributada ou isenta,
quando a legislação admitir a manutenção integral do crédito;

2 - saída para outro Estado de energia elétrica ou petróleo, incluídos os
lubrificantes ou combustíveis líqüidos ou gasosos dele derivados, destinados
a comercialização ou industrialização.

Diferimento
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Artigo 430 - A pessoa em cujo estabelecimento se realizar qualquer operação,
prestação ou evento, previsto neste Livro como momento do lançamento do imposto
diferido ou suspenso, efetuará, na qualidade de responsável, o pagamento
correspondente às saídas ou prestações anteriores:

I - de uma só vez, englobadamente com o imposto devido pela operação ou prestação
tributada que realizar, em função da qual, na qualidade de contribuinte, for devedor por
responsabilidade original, sem direito a crédito;

II - nas demais hipóteses, observado o disposto no artigo anterior, no período em que
ocorrer a operação, a prestação ou o evento, mediante lançamento no livro Registro de
Apuração do ICMS, no quadro "Débito do Imposto - Outros Débitos", com a expressão
"Diferimento - Vide Observações", ou na guia de recolhimentos especiais, se for o
caso, sem direito a crédito.

III - tratando-se de contribuinte sujeito às normas do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - "Simples Nacional", de uma só vez, mediante guia de recolhimento
especial, até o último dia do segundo mês subsequente ao das operações.

Diferimento
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Estabelecimento

“A”
SP

Estabelecimento

“B”
SP

Venda com aplicação

do diferimento

NF venda 

sem 

destaque 

do ICMS

*
Exemplo de Interrupção na entrada

Estabelecimento “B” irá 

recolher o ICMS do 

estabelecimento “A” mediante 

lançamento na GIA (RPA) ou 

GARE (Simples Nacional)

Análise do crédito – artigo 59 

do RICMS/SP 
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Estabelecimento

“A”
SP

Estabelecimento

“B”
SP

Venda com aplicação

do diferimento

NF venda 

sem 

destaque 

do ICMS

*
Exemplo de Interrupção na saída 

Estabelecimento “B” irá 

recolher o ICMS sobre o valor 

total da prestação, sem 

crédito da operação de 

entrada. 
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Estabelecimento

“A”
SP

Estabelecimento

“B”
SP

Venda de insumos

Com destaque do ICMS 

*

Saída da mercadoria 

com o diferimento

Diferimento

Entrada com crédito –

Diferimento – operação 

tributada
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Artigo 391 do RICMS/SP (Decreto nº 45.490/00) - traz regra para a aplicação do

diferimento nas operações com pescados, exceto os crustáceos e os moluscos, em

estado natural, resfriados, congelados, salgados, secos, eviscerados, filetados,

postejados ou defumados para conservação, desde que não enlatados ou cozidos.

Diferimento - Pescados
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O termo “operações” abrange entrada e saída a qualquer título, assim, na venda,

doação, bonificação, transferência, ou em qualquer outra operação de saída ou

entrada deve-se aplicar o diferimento para referidos produtos.

De acordo com os incisos do referido artigo, o ICMS fica diferido para o momento em

que ocorrer: sua saída para outro Estado; sua saída para o exterior; sua saída do

estabelecimento varejista; ou, a saída dos produtos resultantes de sua

industrialização.

Com a publicação do Decreto nº 63.342/2018, no DOE de 07.04.2018, foi incluído ao

artigo 391 do RICMS/SP o parágrafo único, determinando que o diferimento aplica-se

exclusivamente ao imposto incidente sobre as seguintes operações: 1 – desembaraço

de mercadoria importada do exterior; 2 – saída interna realizada por piscicultor ou

pescador.

Diferimento - Pescados
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Artigo 391 - O lançamento do imposto incidente nas operações com pescados, exceto os

crustáceos e os moluscos, em estado natural, resfriados, congelados, salgados, secos,

eviscerados, filetados, postejados ou defumados para conservação, desde que não enlatados ou

cozidos, fica diferido para o momento em que ocorrer (Lei 6.374/89, art. 8º, XVII, redação da Lei

9.176/95, art. 1º, I):

I - sua saída para outro Estado;

II - sua saída para o exterior;

III - sua saída do estabelecimento varejista;

IV - a saída dos produtos resultantes de sua industrialização.

Parágrafo único – O diferimento a que se refere o “caput” aplica-se exclusivamente ao imposto

incidente sobre as seguintes operações: (Parágrafo acrescentado pelo Decreto 63.342, de 06-04-

2018; DOE 07-04-2018)

1 – desembaraço de mercadoria importada do exterior;

2 – saída interna realizada por piscicultor ou pescador.

Diferimento - Pescados
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A aplicação do diferimento dos produtos elencados no artigo 391 do RICMS/SP

restringiu-se ao desembaraço de mercadoria importada do exterior e à saída interna

realizada por piscicultor ou pescador.

O estabelecimento atacadista, que antes da referida alteração poderia aplicar o

diferimento do ICMS, a partir dos efeitos do Decreto nº 63.342/2018, que se deu na

data de sua publicação (07.04.2018), deve tributar normalmente o ICMS nas

operações com os produtos constantes no artigo 391 do RICMS/SP.

Sobre o assunto foi publicada a Resposta a Consulta nº 17.557/2018, que indica que

as saídas internas de pescados realizadas por comerciante atacadista de produtos

alimentícios não terão o lançamento do imposto diferido, conforme nova redação do

artigo 391 do RICMS/SP, e o imposto incidente deverá ser recolhido pelas regras

normais de tributação. No mesmo sentido, foram publicas as Respostas a Consulta

n.º 17.495/2018 e nº 17498/2018.

Diferimento - Pescados
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Foi retirada a possibilidade da aplicação do diferimento pelo atacadista, mas foi

incluída de forma clara possibilidade da aplicação do diferimento na importação dos

referidos itens. E, apesar de não constar expressamente no dispositivo legal, o

imposto referente à operação de importação de pescado encontra-se ao abrigo do

regime do diferimento desde que o ICMS da importação seja devido ao Estado de

São Paulo, devendo seu lançamento ser realizado no momento em que se encerra o

diferimento, nos termos da respectiva legislação.

Diferimento - Pescados
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Para o pagamento do ICMS diferido, o contribuinte deverá analisar a tributação do ICMS para a

NCM do produto objeto do diferimento.

Tratando-se de pescados, deve-se observar à alíquota interna de 18% (art. 52, I do RICMS/SP)

e à redução de base de cálculo constante no art. 3º do Anexo VII do RICMS/SP, de modo que a

carga tributária final chegue ao percentual de 7%.

O art. 3 do Anexo II do RICMS/SP não traz a manutenção de crédito do ICMS, desta forma na

hipótese do contribuinte paulista adquirir pescado de outro Estado, o crédito deverá ser lançado

até o limite do débito de 7%, nesse sentido é a Resposta a Consulta nº 1952 M1/2016,

disponibilizada pela SEFAZ/SP.

Em relação ao pagamento do ICMS diferido, conforme prevê o artigo 430, I do RICMS/SP,

quando o estabelecimento recebe o produto com o diferimento, e a legislação prevê que a

interrupção ocorrerá na saída, o estabelecimento RPA realizará a entrada da mercadoria sem o

crédito do imposto, e quando promover a saída emitirá a nota fiscal com destaque do ICMS,

sobre o valor total da operação, ou seja, a tributação abrangerá tanto a entrada quanto a saída.

Sendo o estabelecimento optante do Simples Nacional, o recolhimento será de uma só vez,

mediante guia de recolhimento especial, até o último dia do segundo mês subsequente ao das

operações (art. 430, III do RICMS/SP).

Diferimento - Pescados



21

Centralização do ICMS



Artigo 61 - Para a compensação, será assegurado ao

contribuinte, salvo disposição em contrário, o direito de creditar-

se do imposto anteriormente cobrado, nos termos do item 2 do §

1º do artigo 59, relativamente a mercadoria entrada, real ou

simbolicamente, em seu estabelecimento, ou a serviço a ele

prestado, em razão de operações ou prestações regulares e

tributadas:

...

§ 2º - O crédito deverá ser escriturado por seu valor nominal.

§ 3º - O direito ao crédito extinguir-se-á após 5 (cinco) anos,

contados da data da emissão do documento fiscal.

Centralização
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Artigo 85 - O valor do imposto a recolher corresponderá à

diferença, em cada período de apuração, entre o imposto devido

sobre as operações ou prestações tributadas e o cobrado

relativamente às anteriores

Centralização
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Artigo 87 - Os estabelecimentos enquadrados no regime periódico de apuração, em 

relação às operações ou prestações efetuadas no período, apurarão

III - no livro Registro de Apuração do ICMS, após os lançamentos de que tratam os 

incisos anteriores:

a) o valor do débito do imposto, relativamente às operações de saída ou às prestações 

de serviço;

b) o valor de outros débitos;

c) o valor dos estornos de créditos;

d) o valor total do débito do imposto;

e) o valor do crédito do imposto, relativamente às entradas de mercadoria ou aos 

serviços tomados;

f) o valor de outros créditos;

g) o valor dos estornos de débitos;

h) o valor total do crédito do imposto;

i) o valor do saldo devedor, que corresponderá à diferença entre os valores 

mencionados nas alíneas "d" e "h";

j) o valor das deduções previstas pela legislação;

l) o valor do imposto a recolher ou o valor do saldo credor a transportar para o 

período seguinte, que corresponderá à diferença entre os valores mencionados 

nas alíneas "h" e "d".

Centralização
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Cada estabelecimento, ainda que do mesmo titular, é considerado autônomo para fins

de apuração do imposto. Isso equivale a dizer que cada um deverá manter sua

escrituração fiscal, apurar os saldos credores e devedores correspondentes às

operações que realizar, de modo individual, e efetuar o recolhimento do imposto de

forma independente dos demais estabelecimentos, salvo no caso de centralização da

apuração e do recolhimento do imposto.

Centralização
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• Centralização do ICMS é fenômeno no qual os saldos

devedores e credores resultantes da apuração

efetuada, nos períodos exigidos, em cada um dos

estabelecimentos poderão ser compensados

centralizadamente, quando todos forem do mesmo

titular e localizados em território paulista.

A Centralização do ICMS está disciplinada nos artigos

96 a 102 do Regulamento do ICMS e na Portaria 115 de

09 de setembro de 2008.

Centralização
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O contribuinte deverá escriturar os livros fiscais de cada um de seus estabelecimentos,

respeitada a sua autonomia, não sendo permitida a sua centralização.

Para efeito de cumprimento de obrigação tributária, entende-se autônomo cada

estabelecimento do mesmo titular, ainda que simples depósito.

(arts. 15 , § 2º, e 227 do RICMS/SP)

A apuração do ICMS não pode ser feita de forma centralizada - Cada estabelecimento

deve escriturar os seus livros fiscais, pois eles são considerados autônomos para fins

de cumprimento de obrigações fiscais.

O saldo apurado no livro Registro de Apuração do ICMS de cada um dos

estabelecimentos poderá ser transferido para outro do mesmo contribuinte, localizado

no Estado de São Paulo, caso o contribuinte tenha feito a opção pela apuração e pelo

recolhimento centralizado, observadas as disposições e os procedimentos

estabelecidos nos arts. 96 a 102 do RICMS-SP/2000 e na Portaria CAT nº 115/2008 .

(arts. 15 , § 2º, 87 e 96 a 102 do RICMS/SP).

Centralização

27

27



Artigo 96 - Os saldos devedores e credores resultantes

da apuração prevista nos artigos 87 ou 88, efetuada a

cada período em cada um dos estabelecimentos do

mesmo titular localizados em território paulista, poderão

ser compensados centralizadamente, sendo o

resultado, quando devedor, objeto de recolhimento

único.

Centralização
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Artigo 102 do RICMS/SP

A opção, a renúncia e a alteração do estabelecimento 

centralizador serão efetuadas por meio de termo no livro modelo 

6 de cada estabelecimento. 

Efeitos: 

I - a partir do primeiro dia do mês subsequente em relação à 

primeira opção;

II - a partir do primeiro dia do terceiro mês subsequente ao de 

sua renúncia, bem como ao da segunda opção em diante;

Centralização
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Artigo 102 do RICMS/SP

III - a partir do primeiro dia do ano subsequente, na alteração do 

estabelecimento centralizador, devendo o termo ser lavrado até o 

último dia do mês de novembro.

Centralização
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Artigo 102 do RICMS/SP

O termo previsto conterá:

1 - os dados identificativos do estabelecimento centralizador, 

quando lavrado pelos demais estabelecimentos;

2 - os dados identificativos dos demais estabelecimentos, quando 

lavrado pelo estabelecimento centralizador.

Centralização
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Artigo 102 do RICMS/SP

Observada a condição de menor prazo, estabelecida no artigo 

97, a inclusão de novo estabelecimento na sistemática prevista 

nesta subseção far-se-á mediante lavratura do termo no seu livro 

Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de 

Ocorrências.

Além do termo previsto, cada estabelecimento deverá informar a 

opção, renúncia ou alteração do estabelecimento centralizador 

ao Posto Fiscal a que estiver vinculado.

Centralização
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Artigo 97 do RICMS/SP

Os saldos do ICMS serão transferidos, total ou parcialmente, para estabelecimento

centralizador, eleito segundo o regime de apuração do imposto, pelo titular, entre

aqueles que estiverem sujeitos ao menor prazo para recolhimento do imposto.

A compensação somente se fará entre estabelecimentos enquadrados no mesmo

regime de apuração do imposto.

Todos os estabelecimentos pertencentes a uma mesma empresa, situados neste

Estado, deverão ser incluídos na centralização, elegendo-se, dentre eles, um como

centralizador.

A transferência de saldos observará

1 - se o saldo for devedor, a transferência deverá ser total;

2 - se o saldo for credor, a transferência não poderá exceder o montante a ser

absorvido pelo estabelecimento centralizador no mesmo período de apuração.

NÃO PODE GERAR SALDO CREDOR

Centralização
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Artigo 101 - Não se aplica a centralização de apuração

I - ao valor do imposto devido na condição de sujeito passivo por substituição tributária 

com retenção antecipada do imposto;

II - à operação ou prestação, relativamente à qual a legislação exija recolhimento do 

imposto em separado;

III - aos saldos devedores e credores resultantes da atividade de revenda de 

combustíveis e demais derivados de petróleo, conforme definido na legislação federal, 

com os saldos devedores e credores de outro estabelecimento do mesmo titular que 

exerça atividade diversa

Centralização
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Procedimentos para transferência

• Artigos 98 e 99 

• Portaria CAT nº 115/2008

Centralização
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Artigo 98 - Emissão de nota fiscal para transferência de saldos 

I – A  Nota Fiscal  conterá, além dos demais requisitos, as seguintes indicações:

a) natureza da operação: Transferência de Saldo (Devedor/Credor) - Art. 98 do RICMS;

b) como destinatário, o estabelecimento centralizador, com seus dados identificativos;

c) no campo “Informações Complementares”, a expressão: Transferência do Saldo 

(Devedor/Credor) - Apuração do Mês de ........................;

d) o valor do saldo transferido, em algarismos e por extenso;

II - registrar a Nota Fiscal no livro Registro de Saídas, com a utilização, apenas, das 

colunas “Documento Fiscal” e “Observações”, anotando-se nesta a expressão: 

Transferência de Saldo (Devedor/Credor) - Art. 98 do RICMS;

A Nota Fiscal  deverá ser emitida até o dia 9 do mês subseqüente ao da apuração, 

exceto pelos contribuintes enquadrados no Código de Prazo de Recolhimento - CPR 

1031 – vencimento do  ICMS o 3º dia útil do mês subseqüente ao da apuração.

Centralização
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Artigo 98 - Lançamento do saldo transferido – procedimento do centralizado

Saldo devedor: 

lançar o valor transferido, no mesmo período de apuração do imposto, no 

LRAICMS no quadro “Crédito do Imposto - Outros Créditos” - saldo devedor 

GIA - 007.29 - Transferência de saldo devedor para estabelecimento 

centralizador

Saldo credor: 

lançar o valor transferido, no mesmo período de apuração do imposto, 

LRAICMS no quadro “Débito do Imposto - Outros Débitos” - saldo credor 

GIA - 002.18 - Transferência de saldo credor para estabelecimento

centralizador

Centralização
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Artigo 99 - Lançamento do saldo transferido – procedimento do 

centralizador

Saldo credor: 

lançar o valor recebido, no mesmo período de apuração do imposto, no livro Registro de 

Apuração do ICMS, no quadro “Crédito do Imposto - Outros Créditos”, se o valor se 

referir a saldo credor 

GIA - 007.30 - Recebimento de saldo credor em estabelecimento centralizador

Saldo devedor: 

lançar o valor recebido, no mesmo período de apuração do imposto, no livro Registro de 

Apuração do ICMS, no quadro “Débito do Imposto - Outros Débitos”, se o valor se 

referir a saldo devedor 

GIA - 002.19 - Recebimento de saldo devedor em estabelecimento centralizador

Em ambos os caso, com a indicação do número e data de emissão da Nota Fiscal e o

número de inscrição estadual do estabelecimento transmitente (Port. CAT 115/08).
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CFOPs – ANEXO V do RICMS/SP

SAÍDAS

5.605 Transferência de saldo devedor de ICMS de outro estabelecimento da

mesma empresa

Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro da transferência de

saldo devedor de ICMS para outro estabelecimento da mesma empresa, para

efetivação da apuração centralizada do imposto.

5.602 Transferência de saldo credor de ICMS para outro estabelecimento da

mesma empresa, destinado à compensação de saldo devedor de ICMS

Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro da transferência de

saldos credores de ICMS recebidos de outros estabelecimentos da mesma empresa,

destinados à compensação do saldo devedor do estabelecimento, inclusive no caso de

apuração centralizada do imposto.

Centralização
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Portaria CAT 115/2008

Dispõe sobre os procedimentos para a transferência de saldos credores e 
devedores do ICMS para fins de apuração e recolhimento centralizados do 

imposto

Artigo 1º - O contribuinte que optar pela centralização da apuração e do recolhimento do imposto, nos termos dos

artigos 96 a 102 do Regulamento do ICMS, deverá observar os seguintes procedimentos, além de outros

previstos na legislação.

Artigo 2º - Para transferir, total ou parcialmente, o saldo credor ou devedor do imposto, cada um dos

estabelecimentos centralizados deverá:

I - emitir Nota Fiscal que conterá, além dos demais requisitos, as seguintes indicações:

a) como natureza da operação: Transferência de Saldo (Devedor/Credor) - Art. 98 do RICMS;

b) como destinatário, o estabelecimento centralizador, com seus dados identificativos;

c) no campo “Informações Complementares”, a expressão: Transferência do Saldo (Devedor/Credor) - Apuração

do Mês de ........................;

d) o valor do saldo transferido, em algarismos e por extenso;
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Portaria CAT 115/2008

Dispõe sobre os procedimentos para a transferência de saldos credores e 
devedores do ICMS para fins de apuração e recolhimento centralizados do 

imposto

Artigo 3º - O estabelecimento centralizador deverá lançar o valor recebido em transferência, no mesmo período

de apuração do imposto, no livro Registro de Apuração do ICMS - RAICMS, no quadro “Débito do Imposto” -

item 002 - “Outros Débitos” ou no quadro “Crédito do Imposto” - item 007 - “Outros Créditos”, conforme o caso,

com a indicação do número e data de emissão da Nota Fiscal e o número de inscrição estadual do

estabelecimento transmitente.

Parágrafo único - Na hipótese de o contribuinte possuir mais de 20 (vinte) estabelecimentos centralizados, o

lançamento previsto no “caput” poderá ser feito englobadamente, em uma única linha, desde que o

estabelecimento centralizador mantenha à disposição do fisco relação mensal discriminando o número da

inscrição estadual, o número da Nota Fiscal e o valor recebido em transferência de cada um de seus

estabelecimentos.
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Portaria CAT 115/2008

Dispõe sobre os procedimentos para a transferência de saldos credores e 
devedores do ICMS para fins de apuração e recolhimento centralizados do 

imposto

Artigo 4º - Os valores a que se referem os artigos 2º e 3º deverão ser informados na Guia de Informação e

Apuração do ICMS - GIA, utilizando-se, conforme o caso, um dos seguintes códigos da Ficha de Apuração do

ICMS:

I - no quadro “Débito do Imposto”:

a) 002.18 - Transferência de saldo credor para estabelecimento centralizador;

b) 002.19 - Recebimento de saldo devedor em estabelecimento centralizador;

II - no quadro “Crédito do Imposto”:

a) 007.29 - Transferência de saldo devedor para estabelecimento centralizador;

b) 007.30 - Recebimento de saldo credor em estabelecimento centralizador.

Artigo 5º - Fica revogada a Portaria CAT-76/01, de 3 de outubro de 2001.

Artigo 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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II - registrar a Nota Fiscal, referida no inciso I, no livro Registro de Saídas, com a utilização, apenas, das colunas

“Documento Fiscal” e “Observações”, anotando-se nesta a expressão: Transferência de Saldo (Devedor/Credor) -

Art. 98 do RICMS;

III - lançar o valor transferido no livro Registro de Apuração do ICMS - RAICMS, no mesmo período de apuração

do imposto, com a expressão “Transferência de Saldo - Art. 98 do RICMS”, no quadro:

a) “Crédito do Imposto”, item 007 - “Outros Créditos”, tratando-se de transferência de saldo devedor;

b) “Débito do Imposto”, item 002 - “Outros Débitos”, tratando-se de transferência de saldo credor.

Parágrafo único - A Nota Fiscal a que se refere o inciso I deverá ser emitida até o dia 9 do mês subseqüente ao

da apuração, exceto pelos contribuintes enquadrados no Código de Prazo de Recolhimento - CPR 1031, os quais

deverão emitir a referida Nota Fiscal até o 3º dia útil do mês subseqüente ao da apuração.

Portaria CAT 115/2008

Dispõe sobre os procedimentos para a transferência de saldos credores e 
devedores do ICMS para fins de apuração e recolhimento centralizados do 

imposto
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CFOPs – ANEXO V do RICMS/SP

ENTRADAS

1.602 Recebimento, por transferência, de saldo credor de ICMS de outro

estabelecimento da mesma empresa, para compensação de saldo devedor de

ICMS

Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro da transferência de

saldos credores de ICMS recebidos de outros estabelecimentos da mesma empresa,

destinados à compensação do saldo devedor do estabelecimento, inclusive no caso de

apuração centralizada do imposto.

1.605 Recebimento, por transferência, de saldo devedor de ICMS de outro

estabelecimento da mesma empresa

Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro da transferência de

saldo devedor de ICMS recebido de outro estabelecimento da mesma empresa, para

efetivação da apuração centralizada do imposto.

Centralização

44

44



Artigo 22-A - Para a anulação de valores relativos às variáveis que determinam o

montante do imposto e referentes à prestação de serviço de transporte, em virtude de

erro, devidamente comprovado, na emissão do Conhecimento de Transporte

Eletrônico- CT-e, e desde que não descaracterize a prestação, deverá ser observado o

seguinte: (Redação dada ao "caput" do artigo, mantidos os seus incisos, pela Portaria

CAT-78/17, de 30-08-2017; DOE 31-08-2017)

I - na hipótese de o tomador de serviço ser contribuinte do ICMS:

a) o tomador deverá emitir documento fiscal próprio, pelos valores totais do serviço e

do tributo, consignando como natureza da operação "Anulação de valor relativo à

aquisição de serviço de transporte", informando o número do CT-e emitido com erro,

os valores anulados e o motivo, podendo consolidar as informações de um mesmo

período de apuração em um único documento fiscal, devendo a primeira via do

documento ser enviada ao transportador;

b) após receber o documento referido na alínea "a", o transportador deverá emitir um

CT-e substituto, referenciando o CT-e emitido com erro e consignando a expressão

"Este documento substitui o CT-e número e data em virtude de (especificar o motivo do

erro)";

CT-e - Portaria CAT 55/2009 art. 22-A
Anulação de valores 
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II - na hipótese de o tomador de serviço não ser contribuinte do ICMS:

a) o tomador deverá emitir declaração mencionando o número e data de emissão do

CT-e emitido com erro, bem como o motivo do erro, podendo consolidar as

informações de um mesmo período de apuração em uma ou mais declarações;

b) após receber o documento referido na alínea "a", o transportador deverá emitir um

CT-e de anulação para cada CT-e emitido com erro, referenciando-o, adotando os

mesmos valores totais do serviço e do tributo, consignando como natureza da

operação "Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte", informando

o número do CT-e emitido com erro e o motivo;

c) após emitir o documento referido na alínea "b", o transportador deverá emitir um CT-

e substituto, referenciando o CT-e emitido com erro e consignando a expressão "Este

documento substitui o CT-e número e data em virtude de (especificar o motivo do

erro)”.

Portaria CAT 55/2009 art. 22-A
Anulação de valores 
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§ 1º - O transportador poderá utilizar-se do eventual crédito decorrente do

procedimento previsto neste artigo somente após a emissão do CT-e substituto.

§ 2º - Na hipótese em que a legislação não permitir a apropriação do crédito pelo

tomador contribuinte do ICMS, deverá ser adotado o procedimento previsto no inciso II

do “caput”, substituindo-se a declaração prevista na alinea “a” por documento fiscal

emitido pelo tomador que deverá indicar, no campo "Informações Adicionais", a base

de cálculo, o imposto destacado e o número do CT-e emitido com erro.

§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica quando o erro for passível de correção

mediante emissão de documento fiscal complementar, conforme previsto no artigo 182

do Regulamento do ICMS.

Portaria CAT 55/2009 art. 22-A
Anulação de valores 

47

47



§ 4º - Para cada CT-e emitido com erro somente é possível a emissão de um CT-e de

anulação e um substituto, que não poderão ser cancelados.

§ 5º - O prazo para autorização do CT-e de anulação, assim como do respectivo CT-e

de substituição, será de 60 (sessenta) dias contados da data da autorização de uso do

CT-e a ser corrigido. (Redação dada ao parágrafo pela Portaria CAT-78/17, de 30-08-

2017; DOE 31-08-2017)

§ 6º - O prazo para emissão do documento de anulação de valores ou do registro do

evento citado na alínea “a” do inciso III será de 45 (quarenta e cinco) dias contados da

data da autorização de uso do CT-e a ser corrigido. (Redação dada ao parágrafo pela

Portaria CAT-78/17, de 30-08-2017; DOE 31-08-2017)

Portaria CAT 55/2009 art. 22-A
Anulação de valores 
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RESPOSTA À CONSULTA TRIBUTÁRIA 2249/2013, de 14 de Janeiro de 2014.

ICMS - Prestação de serviço de transporte - Tomador do serviço - Alteração do

responsável pelo pagamento - Erro na emissão de documento fiscal.

I. Contrato de prestação de serviço, ainda que informal, antecede a prestação de

serviço de transporte, não sendo possível alteração de tomador, ainda que terceiro

satisfaça a obrigação financeira.

II. A disciplina estabelecida pelo artigo 206-B não alcança a situação de

alteração do tomador.

1. A Consulente, organização sindical que representa empresas de transporte

rodoviário de cargas superdimensionadas e operações com guindastes, expõe

que:

1.1. "é comum em virtude de lapso no momento da emissão do CT-e

(Conhecimento de Transporte Eletrônico) modelo 57, a indicação equivocada do

tomador do serviço de transporte".

Portaria CAT 55/2009 art. 22-A
Anulação de valores 
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RESPOSTA À CONSULTA TRIBUTÁRIA 2249/2013, de 14 de Janeiro de 2014.

(...)

1.4. "Nesta situação, o tomador do serviço indicado equivocadamente pela transportadora,

poderá anular os efeitos da prestação do serviço de transporte, eis que eivada de erro".

1.5 "Observa-se que o procedimento correlato existe no Regulamento do ICMS paulista,

porém é fato que o tomador do serviço de transporte indicado equivocadamente, muitas

vezes nada tem haver (sic) com operação de transporte efetuada, não figura como

remetente, destinatário, expedidor ou recebedor, quiçá tomador do serviço.“

(...)

3. A seguir, indaga:

3.1 "É possível que em virtude da recusa da emissão da nota fiscal de anulação dos serviços

de transportes por parte do tomador dos serviços indicado equivocadamente (...), e em face

da limitação da transportadora em regularizar a situação por falta de regras específicas, que

a própria transportadora emita uma nota fiscal de entrada para anulação dos serviços de

transportes?"

Portaria CAT 55/2009 art. 22-A
Anulação de valores 
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RESPOSTA À CONSULTA TRIBUTÁRIA 2249/2013, de 14 de Janeiro de 2014.

7. Observa-se que é considerado "tomador do serviço, a pessoa que, contratualmente,

é a responsável pelo pagamento do serviço de transporte, podendo ser o remetente, o

destinatário ou um terceiro interveniente" (item "d" do inciso II do artigo 4º do

RICMS/2000). Todavia, o contrato, ainda que informal, antecede a emissão do CT-e e a

efetiva prestação, portanto, o tomador contratante (que de inicio se compromete a

cumprir o preço da prestação de serviço perante o prestador) não pode ser alterado

depois de concluída a prestação, ainda que, por motivos diversos, terceiro a cumpra em

seu lugar.

8. Além disso, lembramos que o artigo 204 do RICMS/2000 veda a emissão de

documento fiscal fora das hipóteses expressamente estabelecidas pelas legislações do

IPI ou do ICMS.

9. Dessa forma, na hipótese de efetivo erro referente à emissão dos documentos

fiscais que os torne inábeis a acobertar a prestação já efetuada, as

transportadoras afiliadas à consulente deverão buscar orientação junto aos

Postos Fiscais a que se vinculam suas atividades, ao abrigo do disposto no artigo

529 do RICMS/2000.

Portaria CAT 55/2009 art. 22-A
Anulação de valores 
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RESPOSTA À CONSULTA TRIBUTÁRIA 5909/2015, de 14 de Janeiro de 2014.

ICMS – Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) – Valores e tomador

erroneamente indicados – Regularização – Portaria CAT 55/2009.

I. Para anulação de valores erroneamente indicados no CT-e, não passível de emissão

de documento fiscal complementar, o contribuinte poderá se valer dos procedimentos

indicados no artigo 22-A da Portaria CAT 55/2009.

(...)

IV. A identificação incorreta do tomador do serviço no CT-e não configura erro

passível de ser sanado por meio de Carta de Correção Eletrônica (CC-e), sendo o

Posto Fiscal o órgão competente para definir os procedimentos que deverão ser

adotados para regularização dessa informação.
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RESPOSTA À CONSULTA TRIBUTÁRIA 5909/2015, de 14 de Janeiro de 2014.

2. Relata que em suas prestações, em decorrência de falhas sistêmicas, podem ocorrer

duas situações:

2.1. emissões de CT-e considerando no campo tomador do serviço, CNPJ de filial

diversa da que deveria ser originalmente considerada no documento fiscal; e

(...)

6. Ressaltamos que o procedimento previsto no artigo 22-A da Portaria CAT 55/2009 é

exclusivo para a anulação de valores e não pode ser utilizado para a correção da

identificação incorreta do tomador do serviço.

8.1. Resposta ao subitem 4.1: Quanto à identificação incorreta do tomador do

serviço de transporte no Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e, após a

efetiva prestação dos serviços, como não há na legislação tributária

procedimento para sanar a irregularidade relatada, a Consulente deverá se dirigir

ao Posto Fiscal a que está vinculado o seu estabelecimento para ser orientada a

respeito dos procedimentos que deverá adotar, valendo-se, quando necessário,

do disposto no artigo 529 do RICMS/2000.
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RESPOSTA À CONSULTA TRIBUTÁRIA 10308/2016, de 15 de Maio de 2016

ICMS – Obrigações Acessórias – Prestação de serviço de transporte – Erro na emissão do

Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) – Portaria CAT 55/2009 – Tomador do serviço,

contribuinte do ICMS, que se recusa a emitir documento fiscal para anulação dos valores

consignados com erro.

I. Para anulação de valores erroneamente indicados no CT-e, na hipótese de não ser possível a

emissão de documento fiscal complementar, os contribuintes envolvidos, tomador e transportador,

deverão observar a disciplina específica, estabelecida para a anulação dos valores referentes ao

CT-e emitido (artigo 22-A da Portaria CAT 55/2009).

II. Havendo outras intercorrências que impossibilitem o cumprimento da disciplina já estabelecida

na legislação, caberá ao Posto Fiscal definir os procedimentos que deverão ser adotados para

saneamento da situação irregular
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RESPOSTA À CONSULTA TRIBUTÁRIA 10308/2016, de 15 de Maio de 2016

Relato

1.A Consulente que, de acordo com sua CNAE, tem como atividade principal o “transporte rodoviário de carga,

exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional” (49.30-2/02), relata que

emitiu, no dia 24 de março de 2016, um Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) “com divergência”.

2.Informa que, tão logo foi constatado o equívoco, emitiu novo CT-e, no dia 29 de março de 2016, porém não foi

possível cancelar o documento emitido com erro. Na tentativa de solucionar o problema solicitou a emissão de

Nota Fiscal referente à anulação do serviço de transporte (artigo 206-B do RICMS/2000) ao tomador do serviço,

que se recusou a emitir o referido documento.

3.Questiona, então, se há outro meio para estornar o débito de ICMS referente ao CT-e emitido com erro.

Interpretação

4.De início, esclarecemos que, tendo em vista que o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), modelo 57,

foi instituído, em âmbito nacional, pelo Ajuste Sinief 09/2007 e, no Estado de São Paulo, está disciplinado no

artigo 212-O do RICMS/2000 e na Portaria CAT 55/2009, para a anulação de valores relativos à prestação de

serviço de transporte de cargas acobertada por CT-e não se aplica o disposto no artigo 206-B do RICMS/2000

(que se refere ao Conhecimento de Transporte e está fundamentado no artigo 58-C do Convênio Sinief 06/1989),

devendo ser observado, portanto, o disposto no artigo 22-A da Portaria CAT 55/2009 (fundamentado na cláusula

décima sétima do Ajuste Sinief 09/2007).
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RESPOSTA À CONSULTA TRIBUTÁRIA 10308/2016, de 15 de Maio de 2016

5.A Consulente relata que emitiu um CT-e “com divergência”, entretanto não especifica a natureza da incorreção.

Ressaltamos que o procedimento previsto no artigo 22-A da Portaria CAT 55/2009 é exclusivo para a anulação de

valores, em situações não passíveis de correção mediante emissão de documento fiscal complementar ou carta

de correção. Havendo outros erros na emissão do documento citado, por se tratar de hipótese não prevista na

legislação tributária, caberá ao Posto Fiscal de vinculação do estabelecimento orientar o contribuinte a respeito

dos procedimentos a serem adotados.

6.Assim, em regra, para a anulação de valores em virtude de erro quando da emissão do CT-e, em favor de

tomador de serviço contribuinte do ICMS, deverão ser adotados os seguintes procedimentos (inciso I do artigo

22-A da Portaria CAT 55/2009):

6.1. O tomador emitirá documento fiscal próprio com débito do imposto, considerando os valores totais do serviço

e do tributo, consignando como natureza da operação “anulação de valor relativo à aquisição de serviço de

transporte” (CFOP 5.206), devendo informar o número do CT-e emitido com erro, os valores anulados e o motivo.

6.2 Após receber o documento fiscal emitido pelo tomador (item 6.1), o transportador deverá emitir o CT-e

substituto, com destaque do imposto, referenciando o CT-e emitido com erro e consignando a expressão "Este

documento substitui o CT-e número e data em virtude de (especificar o motivo do erro)".

6.3 O transportador tomará como crédito o imposto destacado pelo tomador do serviço, para fins de anular o

débito relativo ao CT-e emitido incorretamente.

6.4 Sendo o caso, o transportador optante pelo crédito outorgado (artigo 11 do Anexo III do RICMS/2000) deverá

realizar o estorno correspondente.
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RESPOSTA À CONSULTA TRIBUTÁRIA 10308/2016, de 15 de Maio de 2016

7.Destacamos, ainda, que nos casos em que a legislação não permite a apropriação do crédito pelo tomador

contribuinte do ICMS, deverá ser observado o disposto no § 2º do artigo 22-A da Portaria CAT 55/2009. Nessa

hipótese, quando da emissão do documento fiscal para a anulação dos valores, pelo tomador do serviço, deverão

ser indicados, no campo "Informações Adicionais", a base de cálculo, o imposto destacado e o número do CT-e

emitido com erro e, portanto, não haverá destaque do imposto em campo próprio. Além disso, o transportador

deverá, adicionalmente, emitir um CT-e de anulação para cada CT-e emitido com erro e, só então, emitir o CT-e

substituto.

8.No entanto, no caso concreto relatado, a Consulente afirma que, ao contrário do disposto na Portaria CAT

55/2009, foi emitido, antes mesmo do recebimento do documento fiscal que deveria ter sido emitido pelo tomador

do serviço (item 6.1), um segundo CT-e (item 2), o que configura emissão de documento fiscal em hipótese não

prevista na legislação.

9.Ademais, a Consulente relata que o tomador do serviço se recusou a emitir o documento fiscal relativo à

anulação dos valores consignados com erro, mas não esclarece as razões dessa recusa. De todo modo, não

será possível adotar os demais procedimentos previstos no artigo 22-A da Portaria CAT 55/2009 sem a emissão

do referido documento.

10.Tampouco se pode considerar a possibilidade de pedido de cancelamento do CT-e emitido com erro através

do sistema, pois, ainda que o relato não esclareça se havia sido iniciada a prestação do serviço (artigo 21, I, “a”,

da Portaria CAT 55/2009), mesmo que a prestação não tivesse sido efetuada, já transcorreu o prazo de 7 dias

previsto para cancelamento de CT-e transmitido à Secretaria da Fazenda (artigo 21, I, “b”, da Portaria CAT

55/2009).
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RESPOSTA À CONSULTA TRIBUTÁRIA 10308/2016, de 15 de Maio de 2016

11.Portanto, por não haver previsão para o saneamento da irregularidade relatada nas normas regulamentares, a

Consulente deverá se dirigir ao Posto Fiscal a que está vinculado o seu estabelecimento para ser orientada a

respeito dos procedimentos que deverá adotar para regularizar sua situação. Nesse sentido, esclarecemos que,

de acordo com o artigo 43, II, do Decreto nº 60.812/2014, compete ao Posto Fiscal atender e orientar os

contribuintes de sua vinculação.
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RESPOSTA À CONSULTA TRIBUTÁRIA 15851/2017, de 15 de Agosto de 2017.

Disponibilizado no site da SEFAZ em 17/08/2017.

ICMS – Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) – Correção de dados cadastrais

do tomador do serviço de transporte após a prestação do serviço.

I – A correção de dados cadastrais do tomador do serviço de transporte constantes do

Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), após a efetiva prestação dos serviços,

por enquanto, não encontra previsão expressa na legislação tributária estadual.

II – O artigo 22, § 1º, “2”, da Portaria CAT-55/2009 não permite a utilização da Carta de

Correção Eletrônica (CC-e) para a regularização de dados cadastrais que impliquem

alteração na identidade ou no endereço de localização do tomador do serviço.

III – Já o procedimento previsto no artigo 22-A da Portaria CAT-55/2009 é exclusivo

para a anulação de valores e não pode ser utilizado para a correção da identificação

incorreta do tomador do serviço.
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IPI- Base de Cálculo-Regras Gerais;e

IPI- Créditos Básicos; e

Nota Fiscal Sorocabana- NFS-e.
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IPI- Base de Cálculo-Regras Gerais
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IPI - CONCEITO

O IPI é calculado mediante a aplicação das alíquotas constantes

da TIPI , aprovada pelo Decreto nº 8.950/2016 , sobre a base de

cálculo atribuída à respectiva operação.

As regras estão previstas no RIPI , aprovado pelo Decreto nº

7.212/2010 , para a determinação da base de cálculo desse

tributo.

( RIPI - Decreto nº 7.212/2010 ; TIPI - Decreto nº 8.950/2016 )
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IPI - Base de cálculo

Base de cálculo do IPI:

A base de cálculo do IPI consiste, em regra:

a) em relação aos produtos de procedência estrangeira:

a.1) no 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;

a.2) no valor total da operação de que decorrer a saída do

estabelecimento equiparado a industrial;
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IPI - Base de cálculo

Base de cálculo do IPI:

b) no que se refere aos produtos nacionais, no valor total da operação de que

decorrer a saída do estabelecimento industrial ou a ele equiparado.

O valor da operação referido nas letras "a.2" e "b", compreende o preço do

produto acrescido do valor do frete, e das demais despesas acessórias,

cobradas ou debitadas pelo contribuinte ao comprador ou ao destinatário.

Será também considerado como cobrado ou debitado pelo contribuinte, ao

comprador ou ao destinatário, o valor do frete quando o transporte for realizado

ou cobrado por empresa coligada, controlada ou controladora ou interligada, do

estabelecimento contribuinte, ou por empresa com a qual este tenha relação

de interdependência, mesmo quando o frete seja subcontratado.

( RIPI/2010 , art. 190 , caput, §§ 1º e 2º)
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IPI - Base de cálculo

Será também considerado como cobrado ou debitado pelo

contribuinte, ao comprador ou ao destinatário, o valor do frete

quando o transporte for realizado ou cobrado por empresa

coligada, controlada ou controladora ou interligada do

estabelecimento contribuinte ou por empresa com a qual este

tenha relação de interdependência, mesmo quando o frete seja

subcontratado.

( RIPI/2010 , art. 190 , caput, §§ 1º e 2º)
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IPI - Base de cálculo

Valores não dedutíveis

Não podem ser deduzidos do valor da operação os descontos, as

diferenças ou os abatimentos, concedidos a qualquer título, ainda

que incondicionalmente.

( RIPI/2010 , art. 190 , § 3º; )
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IPI – Desconto incondicional

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2017

Suspende, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do

§ 2º do art. 14 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a redação

conferida pelo art. 15 da Lei nº 7.798, de 10 de julho de 1989.

O Senado Federal resolve:

Art. 1º É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a

execução do § 2º do art. 14 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a

redação conferida pelo art. 15 da Lei nº 7.798, de 10 de julho de 1989, declarado

inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos

autos do Recurso Extraordinário nº 567.935, apenas quanto à previsão de inclusão dos

descontos incondicionais na base de cálculo do Imposto sobre Produtos

Industrializados (IPI).

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 8 de março de 2017

IPI - Base de Cálculo
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Lei nº 4.502, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964.

Art. 14. Salvo disposição em contrário, constitui valor tributável: (Redação dada

pela Lei nº 7.798, de 1989)

...

§ 2º. Não podem ser deduzidos do valor da operação os descontos, diferenças

ou abatimentos, concedidos a qualquer título, ainda que incondicionalmente.

(Redação dada pela Lei nº 7.798, de 1989) (Vide RSF nº 01, de 2017)

IPI - Base de Cálculo
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Decreto nº 7.212/2010

Art. 190. Salvo disposição em contrário deste Regulamento, constitui valor

tributável:

...

§ 3o Não podem ser deduzidos do valor da operação os descontos,

diferenças ou abatimentos, concedidos a qualquer título, ainda que

incondicionalmente (Lei nº 4.502, de 1964, art. 14, § 2º, Decreto-Lei nº 1.593,

de 1977, art. 27, e Lei nº 7.798, de 1989, art. 15).

IPI - Base de Cálculo
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Preços diferenciados

Os preços do vendedor poderão ser diferenciados para um mesmo

produto, a partir de um preço de venda básico, desde que estabelecidos

em tabelas fixadas segundo práticas comerciais uniformemente

consideradas, nunca inferiores ao custo de fabricação, acrescidos dos

custos financeiros e dos de venda, administração e publicidade, além do

lucro normalmente praticado pelo vendedor.

(Instrução Normativa SRF nº 82/2001 )

IPI - Base de Cálculo
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Consignação mercantil

Nas saídas de produtos a título de consignação mercantil, o valor da operação

será o preço de venda do consignatário estabelecido pelo consignante.

Essa regra somente se aplica na hipótese de o consignante estabelecer o

preço de venda a ser praticado pelo consignatário.

( RIPI/2010 , arts. 190 , § 4º, 501, 502, 503 e 504)

IPI - Base de Cálculo
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Industrialização por encomenda

Na hipótese de produto industrializado por encomenda, será acrescido pelo

industrializador, ao valor da operação (salvo o caso de insumos usados), o

valor das MP, dos PI e do ME, fornecidos pelo encomendante, desde que este

não destine os produtos industrializados a:

a) comércio;

b) emprego, como MP ou PI, em nova industrialização; ou

c) emprego no acondicionamento de produtos tributados.

Nas notas fiscais emitidas em nome do encomendante, o valor da operação,

para fins de destaque do IPI, será o valor total cobrado, acrescido do valor das

MP, dos PI e do ME, fornecidos pelo autor da encomenda, desde que os

produtos industrializados não se destinem a comércio, a emprego em nova

industrialização ou a acondicionamento de produtos tributados, salvo quando

se tratar de insumos usados.

( RIPI/2010 , arts. 191 e 497 )

IPI - Base de Cálculo
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Locação, arrendamento mercantil ou operação a título gratuito

Na saída de produto do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, a

título de locação, arrendamento mercantil ou que decorrer de operação a título

gratuito (como, por exemplo, a doação ou o comodato), inclusive aquela que,

em virtude de não transferir a propriedade do produto, não importe em fixar-lhe

o preço (como, por exemplo, o empréstimo), considera-se valor tributável o

preço corrente do produto ou seu similar, no mercado atacadista da praça do

remetente, observado o valor tributável mínimo.

( RIPI/2010 , art. 192 )

IPI - Base de Cálculo
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Arrendamento mercantil

Na saída de produtos do estabelecimento do importador, em arrendamento

mercantil, o valor tributável será:

a) o preço corrente no mercado atacadista da praça em que o estabelecimento

arrendador estiver domiciliado;

b) o valor que serviu de base de cálculo do imposto no desembaraço

aduaneiro, se for demonstrado comprovadamente que o preço dos produtos

importados é igual ou superior ao que seria pago pelo arrendatário se os

importasse diretamente.

( RIPI/2010 , art. 193 )

IPI - Base de Cálculo
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Produtos usados

O imposto incidente sobre produtos usados, adquiridos de

particulares ou não, que sofrerem processo de industrialização

nas modalidades renovação ou recondicionamento será calculado

sobre a diferença de preço entre a aquisição e a revenda.

( RIPI/2010 , art. 194 )

IPI - Base de Cálculo

75



Valor mínimo

A base de cálculo não poderá ser inferior:

a) ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente, quando o produto

for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a estabelecimento de

firma com a qual mantenha relação de interdependência;

b) a 90% do preço de venda aos consumidores, não inferior ao mencionado na letra "a",

quando o produto for remetido a outro estabelecimento da mesma empresa, desde que

o destinatário opere exclusivamente na venda a varejo;

c) ao custo de fabricação do produto, acrescido dos custos financeiros e dos de venda,

administração e publicidade, assim como do seu lucro normal e das demais parcelas

que devam ser adicionadas ao preço da operação, no caso de produtos saídos do

estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, com destino a comerciante

autônomo, ambulante ou não, para venda direta a consumidor;

d) a 70% do preço de venda a consumidor no estabelecimento moageiro, nas remessas

de café torrado a comerciante varejista que possua atividade acessória de moagem.

IPI - Base de Cálculo
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Valor mínimo

A base de cálculo não poderá ser inferior:

Na hipótese da letra "b", sempre que o estabelecimento varejista vender o produto por preço

superior ao que haja servido à determinação da base de cálculo, este será reajustado com base no

preço real de venda, o qual, acompanhado da respectiva demonstração, será comunicado ao

remetente até o último dia do período de apuração subsequente ao da ocorrência do fato, para

efeito de lançamento e recolhimento do imposto sobre a diferença apurada.

No caso da letra "c", o preço de revenda do produto pelo comerciante autônomo, ambulante ou

não, indicado pelo estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, não poderá ser superior

ao preço de aquisição acrescido dos tributos incidentes por ocasião da aquisição e da revenda do

produto e da margem de lucro normal nas operações de revenda.

Para efeito de aplicação das bases de cálculo mencionadas nas letras "a" e "b", será considerada

a média ponderada dos preços de cada produto em vigor no mês anterior ao da saída do

estabelecimento remetente ou, na sua falta, a média correspondente ao mês imediatamente

anterior àquele.

( RIPI/2010 , arts. 195 e 196 , caput)

IPI - Base de Cálculo
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Valor mínimo

Inexistência de preço corrente no mercado atacadista

Na falta do preço corrente no mercado atacadista, para aplicação das regras mencionadas nas

letras "a" e "b" do item 10, tomar-se-á por base de cálculo:

a) no caso de produto importado, o valor que serviu de base ao Imposto de Importação, acrescido

desse tributo e demais elementos componentes do custo do produto, inclusive da margem de

lucro normal;

b) no caso de produto nacional, o custo de fabricação, acrescido dos custos financeiros e dos de

venda, administração e publicidade, assim como do seu lucro normal e das demais parcelas que

devam ser adicionadas ao valor da operação, ainda que os produtos tenham sido recebidos de

outro estabelecimento da mesma empresa que os tenha industrializado.

( RIPI/2010 , art. 196 , parágrafo único)

IPI - Base de Cálculo
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Arbitramento

Ressalvada avaliação contraditória, decorrente de perícia, o Fisco poderá

arbitrar a base de cálculo ou qualquer de seus elementos, quando forem

omissos ou não merecerem fé os documentos expedidos pelas partes, ou, no

caso de operação a título gratuito, o valor não existir, ou for de difícil apuração.

Salvo se for apurado o valor real da operação, nos casos em que este deva ser

considerado, o arbitramento tomará por base, sempre que possível, o preço

médio do produto no mercado do domicílio do contribuinte, ou, na sua falta,

nos principais mercados nacionais, no trimestre civil mais próximo ao da

ocorrência do fato gerador.

Na impossibilidade de apuração dos preços, para fins de arbitramento, será

considerada a média ponderada dos preços de cada produto em vigor no mês

precedente ao da saída do estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a

média correspondente ao mês imediatamente anterior àquele.

IPI - Base de Cálculo
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IPI- Créditos Básicos
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Crédito básico do IPI é o crédito decorrente do imposto nas

entradas de insumos (matérias-primas, produtos intermediários e

materiais de embalagem).

Entre as características constitucionais do Imposto sobre

Produtos Industrializados (IPI), está a sua não-cumulatividade,

que permite a compensação do valor devido em cada operação

com o montante cobrado nas operações anteriores.

(Constituição Federal de 1988, art. 153, IV, e § 3º, II).

IPI- Conceito de créditos básicos
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Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão

creditar-se:

I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material

de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos

tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos

intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto,

forem consumidos no processo de industrialização, salvo se

compreendidos entre os bens do ativo permanente;

II - 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;

III - 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;

IPI- Hipóteses do crédito básicos 
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Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão

creditar-se:

IV - 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;

V - do imposto pago no desembaraço aduaneiro;

VI - 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;

VII - do imposto relativo a bens de produção recebidos por comerciantes

equiparados a industrial;

IPI- Hipóteses do crédito básicos 
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Obs.:

Consideram-se bens de produção (art. 610 do RIPI/2010 ):

I - as matérias-primas;

II - os produtos intermediários, inclusive os que, embora não integrando o

produto final, sejam consumidos ou utilizados no processo industrial;

III - os produtos destinados a embalagem e acondicionamento;

IV - as ferramentas, empregadas no processo industrial, exceto as

manuais; e

V - as máquinas, instrumentos, aparelhos e equipamentos, inclusive suas

peças, partes e outros componentes, que se destinem a emprego no

processo industrial.

IPI- Hipóteses do crédito básicos 
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VIII - 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 incisos V a VII;

IX - do imposto pago sobre produtos adquiridos com imunidade, isenção

ou suspensão quando descumprida a condição, em operação que dê

direito ao crédito; e

X - do imposto destacado nas notas fiscais relativas a entregas ou

transferências simbólicas do produto, permitidas neste Regulamento.

Observação: Parágrafo único do art. 226 do RIPI/2010 - Nas remessas de

produtos para armazém-geral ou depósito fechado, o direito ao crédito do

imposto, quando admitido, é do estabelecimento depositante.

IPI- Hipóteses do crédito básicos 
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Os estabelecimentos industriais e os equiparados a industrial poderão

creditar-se do imposto relativo aos produtos tributados que forem

devolvidos ou tenham retornado aos seus estabelecimentos, total ou

parcialmente.( RIPI/2010 , art. 225, § 1º )

Lembrando que na nota fiscal de devolução não há o destaque do IPI, de

acordo com a nota fiscal que originou a operação, e o valor do IPI deverá

se indicado apenas em Dados Adicionais, considerando que na

devolução não ocorre o fato gerador do IPI, conforme a SC 436/2009.

Na NF-e a RC 795/2012 manda o contribuinte que devolve a mercadoria

destacar o valor do IPI no campo “Outras Despe. Acessórias”.

Conforme Nota Técnica 2016/02 V. 1.51 criou-se um campo próprio de IPI

Devolvido

IPI-Devolução
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Os estabelecimentos industriais e os equiparados a industrial poderão

creditar-se do imposto relativo a MP, PI e ME adquiridos de comerciante

atacadista não contribuinte do IPI.

O valor do imposto a ser creditado será calculado pelo contribuinte

adquirente mediante aplicação da alíquota a que estiver sujeito o produto

na Tabela de Incidência do IPI, de acordo com o art. 227 do RIPI/2010,

sobre 50% do seu valor, constante da respectiva nota fiscal de aquisição.

Saliente-se que o direito ao crédito está condicionado a que os produtos

adquiridos estejam dentro do campo de incidência do IPI, não se

aplicando aos com notação "NT" (não-tributados) na TIPI/2011.

(Parecer Normativo CST nº 125/1971, e Solução de Consulta nº 181/2005)

Vale ressaltar que as aquisições de produtos de estabelecimentos

fornecedores optantes pelo Simples Nacional não ensejarão, em

nenhuma hipótese, aos adquirentes direito ao crédito do IPI nas entradas

de MP, PI e ME.(Lei Complementar nº 123/2006, art. 23)

IPI- Compra Comerciante Atacadista 
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Na aquisição de MATÉRIA PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO e

MATERIAL DE EMBALAGEM empregados na industrialização de produtos

isentos, tributados à alíquota 0%, NT ou imunes, o estabelecimento

poderá se apropriar do crédito, desde 1º.01.1999, a legislação prevê a

possibilidade de utilização do saldo credor do IPI, acumulado em cada

trimestre-calendário, decorrente de aquisição de MP, PI e ME, aplicados

na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota de

0%, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída

de outros produtos, na forma de restituição, ressarcimento ou

compensação (art. 11 da Lei nº 9.779/1999).

A Instrução Normativa SRF nº 33/1999, que veio dispor sobre a apuração

e utilização dos créditos do IPI, inclusive sobre o saldo credor resultante

das saídas de produtos beneficiados com a manutenção do crédito, nos

termos do art. 11 da Lei nº 9.779/1999 , dispõe sobre o aproveitamento do

crédito nas saídas de produtos isentos, sujeitos à alíquota de 0% e

imunes, sendo essa última hipótese não prevista na citada lei.

IPI- Crédito MP, PI e ME  
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A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio do Ato Declaratório

Interpretativo SRF nº 5/2006, trouxe a seguinte interpretação da legislação:

a) o direito ao aproveitamento do crédito do IPI nas aquisições de MP, PI e ME,

entrados nos estabelecimentos industriais a partir de 1º.01.1999, somente se

aplica aos produtos aos quais a

legislação do IPI garante o direito a manutenção e utilização dos créditos; e

b) não se aplica o direito ao crédito do IPI nas aquisições de MP, PI e ME

utilizados na industrialização de produtos com a notação "NT" na TIPI/2011,

amparados por imunidade, exceto as decorrentes de exportação para o exterior, e

nas saídas de produtos excluídos do conceito de industrialização pelo art. 5º do

RIPI/2010 .

Portanto, no caso de saídas imunes ao IPI, somente quando há previsão expressa

da manutenção e utilização dos créditos na entrada de insumos na hipótese de o

produto final se destinar à exportação (Decreto-lei nº 491/1969).

IPI- Crédito MP, PI e ME   

89



O estabelecimento comercial que vier a ser equiparado a industrial pela

legislação deverá recolher o IPI quando realizar as saídas dos produtos,

uma vez que nessas operações ocorrerá o fato gerador do imposto.

Pelo princípio da não-cumulatividade, o estabelecimento que passar à

condição de equiparado a industrial terá direito ao crédito do imposto

relativo ao estoque de produtos existentes no final do dia imediatamente

anterior àquele em que se iniciar a vigência da legislação que o tenha

equiparado a industrial, observados os procedimentos previstos na

Instrução Normativa SRF nº 259/2002.

Nota: É vedado o aproveitamento do crédito quando não houver destaque

do IPI na nota fiscal de aquisição, salvo no caso de aquisição de insumos

de comerciante atacadista não contribuinte.

IPI- Estabelecimento Comercial Equiparado   
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O estabelecimento industrial ou equiparado a industrial

poderá creditar-se do valor do IPI por meio da

escrituração da nota fiscal de aquisição no seu livro

Registro de Entradas, modelo 1, por ocasião da efetiva

entrada dos produtos no estabelecimento, não podendo

a escrituração fiscal se atrasar por mais de 5 dias

contados da data do documento a ser escriturado.

(RIPI/2010, 256, e 446, caput)

IPI- Lançamento crédito Básicos    
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A legislação do IPI impor o prazo de 5 dias para a escrituração do documento

fiscal pelo adquirente dos insumos, pode ocorrer de a escrituração se atrasar e

não ser feita nesse período.

Nessa hipótese, a escrituração do documento fiscal e o respectivo crédito do

imposto poderão ser feitos extemporaneamente, desde que o contribuinte

possa provar a legitimidade do crédito, independentemente de comunicação ao

órgão da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Contudo, julgamos oportuno que o contribuinte que realizar a escrituração do

documento fiscal de aquisição de insumos fora do prazo anote o fato na coluna

"Observações" do livro Registro de Entradas e no próprio documento fiscal que

está dando origem ao lançamento extemporâneo.

IPI- Crédito do IPI fora do Prazo   
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As aquisições de produtos de estabelecimentos

fornecedores optantes pelo Simples Nacional não

ensejam aos adquirentes o direito ao crédito do IPI,

nas entradas de MP, PI, e ME.

(Lei Complementar nº 123/2006 , art. 23 , caput; RIPI/2010 , arts. 177 , 178 , I, e 228)

IPI- Simples Nacional
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Prescreve em 5 anos o direito ao crédito do IPI

relativo à entrada de produtos no

estabelecimento industrial ou equiparado a

industrial, contados a partir da data da entrada.

Conforme disposto no artigo 150, § 4° da lei nº 5.172/1966, Solução de

Consulta SRF nº 49/2001, Parecer Normativo CST nº 515/1971.

IPI- Prescrição do crédito do IPI    
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Nota Fiscal Sorocabana- NFS-e
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LEGISLAÇÃO

LEI nº 11.587, de 29 DE SETEMBRO de 2017

DECRETO nº 23.688, DE 8 DE MAIO DE 2018
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OBJETIVO DO PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA

O Programa tem como objetivo estimular a emissão de Notas

Fiscais de Serviços eletrônicas - NFS-e, mediante sorteios de

prêmios aos cidadãos tomadores de serviços, cujo Imposto Sobre

Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN seja devido no

Município, visando incentivar a arrecadação e a fiscalização do

ISSQN.
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REGULAMENTAÇÃO

Regulamenta o sorteio de prêmios aos tomadores de serviços no Município

através do Programa Nota Fiscal Sorocabana, instituído pela Lei nº 11.587, de

29 de setembro de 2017 e dá outras providências

JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO, Prefeito de Sorocaba, no uso das

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e nos

termos da Lei Municipal nº 11.587, de 29 de setembro de 2017, que autoriza o

Poder Executivo a promover campanhas de incentivo e estímulo à

emissão de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicos - NFS-e - inclusive

mediante sorteio de prêmios aos cidadãos tomadores de serviços,

DECRETA.
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OBJETIVO DO PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA

O Programa tem como objetivo estimular a emissão de Notas

Fiscais de Serviços eletrônicas - NFS-e, mediante sorteios de

prêmios aos cidadãos tomadores de serviços, cujo Imposto Sobre

Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN seja devido no

Município, visando incentivar a arrecadação e a fiscalização do

ISSQN.
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PARTICIPAÇÃO

Decreto nº 23.688/2018

§ 1º Nas hipóteses em que os tomadores de serviços não indicarem o número de

CPF/MF, as Notas Fiscais de Serviços eletrônicas - NFS-e identificarão com o

consumidor final o CPF/MF 777.777.777-77.

§ 2º Ficam as pessoas referidas no "caput" denominadas PARTICIPANTES e, para

efeito de participação nos sorteios, deverão manifestar a concordância com este

Decreto, mediante cadastramento no endereço eletrônico

http://www.issdigitalsod.com.br/nfse/sorteio.

§ 3º A manifestação de concordância prevista no "caput" deste artigo será

efetuada apenas uma vez e será válida para todos os sorteios futuros.

§ 4º A manifestação de concordância com os termos deste Decreto autoriza, sem

qualquer ônus para o Município, a utilização do nome, imagem e voz dos

PARTICIPANTES, para efeitos de divulgação do sorteio 100



PARTICIPAÇÃO

Decreto nº 23.688/2018

§ 5º Eventual desistência de participação no sorteio deverá ser manifestada através do

endereço eletrônico mencionado no § 1º deste artigo, e produzirá efeitos somente a

partir do sorteio subsequente.

§ 6º Não poderão participar do Programa os tomadores de serviços que, durante o

período de sua realização, ocuparem os cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários,

bem como os servidores indicados para a execução dos procedimentos necessários à

realização dos sorteios, nomeados de acordo com o inciso I do art. 5º deste Decreto.
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SORTEIO

Decreto nº 23.688/2018

O sorteio de prêmios de que trata o art. 1º deste Decreto será estabelecido por ato

normativo do Secretário da Fazenda, que disciplinará as quantidades e valores dos

prêmios, bem como os requisitos, condições e cronograma dos sorteios a serem

realizados.

Art. 4º Todos os prêmios serão pagos em pecúnia, podendo ser ilustrados com bens

que assim os representem, a critério da Administração.

Parágrafo único. Os valores disponibilizados aos PARTICIPANTES já consideram o

desconto do Imposto de Renda incidente sobre cada prêmio.
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SORTEIO

Decreto nº 23.688/2018

Art. 5º Fica a Secretaria da Fazenda - SEFAZ, responsável pela execução dos

procedimentos necessários à realização dos sorteios, cabendo a ela:

I - constituir, por meio de Portaria, comissão com os responsáveis pelos

sorteios;

II - orientar os PARTICIPANTES e dirimir eventuais dúvidas referentes aos

sorteios;

III - aprovar ou impugnar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da

data de cada sorteio, os cupons sorteados;

IV - coordenar o processo de entrega dos prêmios;

V - suspender a concessão dos prêmios, bem como a

participação nos sorteios, quando forem verificados indícios de

irregularidades apurados mediante Processo Administrativo; 103



SORTEIO

Decreto nº 23.688/2018

VI - homologar os sorteios e fazer a comunicação à Secretaria de Comunicação - SECOM dos

nomes dos sorteados, da data e local da entrega dos prêmios de acordo com o prazo previsto no

cronograma dos sorteios.

Art. 6º Cabe à Secretaria de Comunicação - SECOM, os seguintes procedimentos:

I - divulgar as notícias sobre o Programa Nota fiscal Sorocaba no portal oficial da Prefeitura de

Sorocaba;

II - divulgar os nomes dos sorteados no endereço eletrônico mencionado no inciso VI do art. 5º

deste Decreto, bem como no Jornal do Município de Sorocaba
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FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Decreto nº 23.688/2018

Cabe à Secretaria da Fazenda - SEFAZ, no encerramento de cada sorteio, elaborar 

Relatório de Prestação de Contas, referente à premiação concedida nos moldes deste 

Decreto, contendo, no mínimo:

I - o valor total dos prêmios do Tesouro do Município que foram concedidos no período 

de cada sorteio;

II - o número de tomadores de serviços favorecidos pelos prêmios concedidos;

III - o número de NFS-e emitidas no período.

Art. 8º Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário da Fazenda, ouvida a 

comissão indicada no inciso I do art. 5º deste Decreto.

Art. 9º As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias.

Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 105
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ONDE SOLICITAR A NOTA FISCAL SOROCABANA

Agenciamento e Corretagem

Administração de Imóveis

Arrendamento mercantil (leasing)

Artistas, atletas, modelos e manequins

Bolsas de mercadorias e futuros

Câmbio

Cartões de crédito

Distribuição de bens de terceiros

Factoring

Fornecimento de mão-de-obra

Franquia

Outros

Planos de saúde

Previdência privada

Propriedade industrial, artística ou literária

Publicidade e propaganda

Recrutamento e colocação de mão-de-obra

Seguros

Títulos em geral, valores mobiliários e contratos 118



ONDE SOLICITAR A NOTA FISCAL SOROCABANA

Engenharia, Arquitetura e Urbanismo

Aerofotogrametria, cartografia e topografia

Andaimes, palcos e coberturas

Carpintaria e serralheria

Conserto e manutenção de máquinas, motores e elevadores

Desenho industrial

Desenhos técnicos

Engenharia, agronomia, arquitetura, urbanismo e congêneres

Instalação de máquinas e equipamentos

Instalação e montagem industrial

Obras de construção civil, elétr., hidr., demolição, reforma e conservação

Outros

Paisagismo

Restauração, pintura, galvanoplastia de objetos quaisquer

Serviços técnicos em edificações, eletrônica, mecânica e telecomunicações
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ONDE SOLICITAR A NOTA FISCAL SOROCABANA

Limpeza e Vigilância

Escolta, inclusive de veículos e cargas

Limpeza e manutenção de imóveis, piscinas e fossas

Limpeza e manutenção de vias e logradouros públicos

Outros

Varrição, coleta, tratamento, reciclagem e destinação final de lixo

Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Casa e Decoração

Armazenamento, depósito e guarda de bens

Calafetação

Decoração

Dedetização, desratização etc

Instalação de cortinas, tapetes, vidros etc

Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores

Lustração

Molduras

Polimento e lustração de pisos

Tapeçaria e estofamentos 120



ONDE SOLICITAR A NOTA FISCAL SOROCABANA

Higiene e Apresentação Pessoal

Alfaiataria e costura

Banhos, duchas, sauna e massagens

Barbearia e cabeleireiros

Centros de emagrecimento e spa

Saúde & Veterinária

Casas de repouso e asilos

Centros de emagrecimento e spa

Fisioterapia

Hospitais, clínicas, casas de saúde e ambulatórios

Hospitais, clínicas e ambulatórios – Veterinária

Laboratórios

Laboratórios – Veterinária

Medicina, psicologia, odontologia, enfermagem e biomedicina

Medicina veterinária e zootecnia

Outros

Outros – Veterinária

Serviços farmacêuticos

Tratamento, amestramento, embelezamento e alojamento de animais
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ONDE SOLICITAR A NOTA FISCAL SOROCABANA

Veículos

Autoescolas e Moto escolas

Blindagem

Conserto, manutenção e pintura

Estacionamento, inclusive do tipo “valet service”

Funilaria e lanternagem

Guarda e estacionamento de aeronaves e de embarcações

Lubrificação e lavagem

Pedágio

Recauchutagem de pneus

Retífica e recondicionamento de motores

Comunicação e Mercadologia

Agenciamento de publicidade e propaganda

Cessão de uso de marcas e sinais de propaganda

Programação e comunicação visual

Propaganda e publicidade

Reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas

Telemarketing
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ONDE SOLICITAR A NOTA FISCAL SOROCABANA

Informática

Análise, programação, suporte e desenvolvimento de sistemas

Assessoria e consultoria

Confecção e manutenção de páginas eletrônicas

Disponibilização, sem cessão definitiva, de áudio, vídeo, imagem e texto

Lan house e cyber café

Licenciamento de uso de programas

Processamento de dados

Som, Imagem e serviços Gráficos

Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação

Composição gráfica, fotocomposição e outras matrizes de impressão

Fonografia ou gravação de sons, dublagem e mixagem

Fotografia – revelação, ampliação etc

Reprografia, microfilmagem e digitalização
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ONDE SOLICITAR A NOTA FISCAL SOROCABANA

Outros Serviços

Assistência social

Chaveiros

Chaveiros, carimbos, placas, adesivos etc

Datilografia, digitação, telemarketing e demais atividades de apoio adm.

Detetives

Encadernação, gravação e douração de livros etc

Funerais, planos funerários, conservação de jazigos e cremação

Leilão

Obras de arte

Ourivesaria e lapidação

Outros

Serviços portuários, ferroportuários, aeroportuários, inclusive terminais

Tinturaria e lavanderia
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ONDE SOLICITAR A NOTA FISCAL SOROCABANA

Educação, Esportes e Lazer

Apresentação de palestras e conferências

Boliche

Creches

Cursos de Idiomas

Ensino fundamental

Ensino médio

Ensino pré-escolar

Ensino superior – graduação

Ensino superior – pós-graduação, mestrado, doutorado etc

Ginástica, dança, natação, artes marciais etc

Outros serviços da área educacional

Produção de espetáculos, desfiles, bailes, teatros e congêneres

Treinamento para empresas
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ONDE SOLICITAR A NOTA FISCAL SOROCABANA

Jurídicos, Econômicos e Técnicos

Adm. de bens e negócios em geral, inclusive de terceiros, exceto imóveis

Advocacia e arbitragem

Análise de organização e métodos

Análises, pesquisas e coleta de dados

Assistência técnica

Atuária

Auditoria

Avaliação de bens e serviços

Cobranças

Consultoria e assessoria de qualquer natureza

Consultoria e assessoria econômica ou financeira

Contabilidade

Desembaraço aduaneiro

Desenhos técnicos

Estatística

Outros

Perícias, laudos, exames e análises técnicas

Planejamento, coordenação e organização técnica, financ. ou administrativa

Representação de qualquer natureza, inclusive comercial

Tradução e interpretação
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ONDE SOLICITAR A NOTA FISCAL SOROCABANA

Transportes e Entregas

Serviços de coleta, entrega de correspondências, bens ou valores

Serviços de coleta, entrega de correspondências, bens ou valores

Transporte de bens ou valores

Transporte de pessoas dentro do território do município

Transporte escolar
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PERGUNTAS E RESPOSTAS

QUEM PODE PARTICIPAR?

Todas as pessoas físicas que solicitarem Notas Fiscais de Serviços com o número do CPF

COMO PARTICIPAR DOS SORTEIOS?

Para participar dos sorteios é necessário realizar o cadastro e solicitar ao estabelecimento a

inclusão do seu CPF na Nota Fiscal de Serviços.

A cada R$ 30,00 em Notas Fiscais será gerado 01 cupom eletrônico.

Exemplos dos Estabelecimentos Prestadores de Serviços: estacionamentos, academias, pet shop,

escolas particulares, lavanderias, creches, colégios, faculdades, cursos de idiomas, construtoras,

conserto de eletrodomésticos, cabeleireiros, hotéis e motéis, oficinas mecânicas, empresas de

vigilância e limpeza, dentre outros disponíveis no site.

QUAIS SÃO OS PRÊMIOS OFERECIDOS PELA NOTA FISCAL SOROCABANA?

Serão sorteados R$ 500.000,00 em prêmios ao longo do ano, que serão entregues em dinheiro,

os valores variam de entre R$ 500,00 à R$ 160.000,00.

QUANTOS SORTEIOS SERÃO REALIZADOS NO ANO?

Serão realizados 05 sorteios. Em maio, julho, agosto, outubro e dezembro, através da loteria

federal.
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PERGUNTAS E RESPOSTAS

COMO FAÇO PARA DOAR MINHA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA PARA AS

ENTIDADES BENEFICENTES?

Caso queira doar sua Nota Fiscal para uma Entidade Beneficente, você deverá solicitar à

emissão de Nota Fiscal sem o seu CPF e, assim, serão computadas para o Fundo Social de

Solidariedade – FSS.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE A NOTA FISCAL SOROCABANA E A NOTA FISCAL PAULISTA?

O Programa NOTA FISCAL SOROCABANA é da Prefeitura de Sorocaba (Nota Fiscal de

Serviços Eletrônica – NFS-e) e é emitido pelos prestadores de serviços,

como estacionamentos, academias, pet shop, escolas particulares, lavanderias, creches,

colégios, faculdades, cursos de idiomas, dentre outros, em operações que incidem o ISSQN

( Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza). A emissão de NFS-e(s), totalizando o valor

de R$ 30,00, gera 01 cupom para participação nos sorteios.

A Nota Fiscal Paulista, do Governo do Estado de São Paulo, é emitida pelos

estabelecimentos comercias, em operações que incidem o ICMS, como lojas de calçados,

lojas de roupas, restaurantes, supermercados, postos de gasolina (Para mais informações

consulte o site www.nfp.fazenda.sp.gov.br).

AINDA ESTÁ COM DÚVIDAS?

Envie um e-mail para sorteionotafiscal@sorocaba.sp.gov.br
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