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• Portaria CAT nº 24/2018 – operações com bens digitais

• Portaria CAT nº 156/2010 – obrigações acessórias para 

empresas intermediadoras de comércio virtual 

• Decreto nº 63.320/2018 - relação de benefícios fiscais 

paulistas concedidos em desacordo com a Constituição 

Federal

• Suspensão x diferimento

• Demonstração e mostruário – Ajuste SINIEF nº 02/2018 -

Diferencial de alíquotas



3

• Portaria CAT nº 24/2018 – operações com bens digitais

• Portaria CAT nº 156/2010 – obrigações acessórias para 

empresas intermediadoras de comércio virtual 



4

Disciplina os procedimentos de cobrança do ICMS incidente nas operações

com bens e mercadorias digitais comercializadas por meio de transferência

eletrônica de dados e concede isenção nas saídas anteriores à saída

destinada ao consumidor final.

Cláusula sétima Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua

ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do

primeiro dia do sexto mês subsequente ao da sua publicação.

CONVÊNIO ICMS 106/2017 - Publicado no DOU de 05.10.2017



Cláusula primeira As operações com bens e mercadorias digitais, tais como

softwares, programas, jogos eletrônicos, aplicativos, arquivos eletrônicos e

congêneres, que sejam padronizados, ainda que tenham sido ou possam ser

adaptados, comercializadas por meio de transferência eletrônica de dados

observarão as disposições contidas neste convênio.

Cláusula segunda As operações com os bens e mercadorias digitais de que

trata este convênio, comercializadas por meio de transferência eletrônica de

dados anteriores à saída destinada ao consumidor final ficam isentas do ICMS.

Cláusula terceira O imposto será recolhido nas saídas internas e nas

importações realizadas por meio de site ou de plataforma eletrônica que efetue

a venda ou a disponibilização, ainda que por intermédio de pagamento

periódico, de bens e mercadorias digitais mediante transferência eletrônica de

dados, na unidade federada onde é domiciliado ou estabelecido o adquirente

do bem ou mercadoria digital.

CONVÊNIO ICMS 106/2017 - Publicado no DOU de 05.10.2017



Cláusula primeira Ficam os Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas,

Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná, Paraíba,

Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, ,

Santa Catarina, São Paulo, Tocantins autorizados a conceder redução na

base de cálculo do ICMS, de forma que a carga tributária corresponda ao

percentual de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do valor da operação, relativo

às operações com softwares, programas, jogos eletrônicos, aplicativos,

arquivos eletrônicos e congêneres, padronizados, ainda que sejam ou possam

ser adaptados, disponibilizados por qualquer meio, inclusive nas operações

efetuadas por meio da transferência eletrônica de dados.

CONVÊNIO ICMS 181/2015
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• Decisão Normativa CAT 04, de 20-09-2017 - (DOE 21-09-2017)

ICMS - Operações com software por meio de transferência eletrônica de dados

(download ou streaming) – Incidência

1. Em relação aos softwares, é possível distinguir dois tipos de produtos:

(i) softwares desenvolvidos sob encomenda, em relação aos quais há preponderância

de serviços, já que produzidos especialmente para atender as especificidades do

contratante; e

(ii) softwares prontos que, uma vez desenvolvidos, são vendidos em larga escala, com

pouca ou nenhuma adaptação às necessidades do consumidor que os adquire.

Legislação Paulista



• Decisão Normativa CAT 04, de 20-09-2017 - (DOE 21-09-2017)

2. Com base nessa distinção, a jurisprudência definiu que:

2.1. está sujeito ao ISS apenas o desenvolvimento de software sob

encomenda, isto é, os programas de computador elaborados de forma

personalizada;

2.2. a ausência de personalização insere o software em uma cadeia

massificada de comercialização, outorgando-lhe natureza mercantil e, portanto,

sujeito a incidência do ICMS.

Legislação Paulista



• Decisão Normativa CAT 04, de 20-09-2017 - (DOE 21-09-2017)

3. No que se refere à forma de comercialização, os softwares não

personalizados podem ter suas cópias distribuídas em larga escala por meio

físico ou serem negociados em meio digital, tanto por download como por

streaming (utilização do software “na nuvem”).

Essa alteração, no entanto, não tem o condão de descaracterizar a natureza

de produto desse tipo de software (mercadoria).

A circunstância de o adquirente instalar o software (de loja física ou virtual) em

sua máquina (download) ou utilizá-lo “na nuvem” por meio de internet

(streaming) não descaracteriza a natureza jurídica da operação como

comercialização de software pronto.

Legislação Paulista
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Legislação Paulista

• Artigo 37 (DDTT) - Não será exigido o imposto em relação às operações com

softwares, programas, aplicativos, arquivos eletrônicos, e jogos eletrônicos,

padronizados, ainda que sejam ou possam ser adaptados, quando disponibilizados

por meio de transferência eletrônica de dados (download ou streaming), até que fique

definido o local de ocorrência do fato gerador para determinação do estabelecimento

responsável pelo pagamento do imposto.” (NR);

• Revogado pelo Decreto n° 63.099/2017 (DOE de 23.12.2017), efeitos a partir de

01.04.2018 Redação Anterior
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• Artigo 73 – anexo II - (SOFTWARES) - Fica reduzida a base de cálculo do imposto

incidente nas operações com softwares, programas, aplicativos e arquivos

eletrônicos, padronizados, ainda que sejam ou possam ser adaptados,

disponibilizados por qualquer meio, de forma que a carga tributária resulte no

percentual de 5% (cinco por cento) (Convênio ICMS-181/15)

Parágrafo único - O disposto no “caput” não se aplica aos jogos eletrônicos, ainda

que educativos, independentemente da natureza do seu suporte físico e do

equipamento no qual sejam empregados.” (NR).

Legislação Paulista
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• Artigo 172 – Anexo I - (BENS E MERCADORIAS DIGITAIS) - Operações com bens

e mercadorias digitais, comercializadas por meio de transferência eletrônica de

dados, anteriores à saída destinada ao consumidor final (Convênio ICMS 106/17).

Parágrafo único - O disposto neste artigo vigorará enquanto vigorar o Convênio ICMS

106, de 29 de setembro de 2017.” (NR).

Legislação Paulista
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Legislação Paulista

• Portaria CAT 24, de 23-03-2018 - (DOE 24-03-2018)

Dispõe sobre operações com bens e mercadorias digitais

realizadas por meio de transferência eletrônica de dados e altera

a Portaria CAT 92/1998, que implanta e uniformiza procedimentos

relativos ao sistema eletrônico de serviços dos Postos Fiscais

Administrativos do Estado
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Legislação Paulista

Portaria CAT 24/2018 - Legislação relacionada

• Artigo 16, IV do RICMS/SP – conceito de estabelecimento

• Artigo 19, XV-A do RICMS/SP - obrigatoriedade de

inscrição estadual

• Artigo 23, VI do RICMS/SP – dispensa da inscrição quando

da realização exclusiva de operações isentas ou não

tributadas
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Legislação Paulista
Portaria CAT 24/2018

 Operações com bens e mercadorias digitais

Para fins do disposto nesta portaria, são considerados bens e mercadorias digitais

todos aqueles não personificados, inseridos em uma cadeia massificada de

comercialização, como eram os casos daqueles postos à venda em meios físicos, por

exemplo:

1 - softwares, programas, jogos eletrônicos, aplicativos, arquivos eletrônicos e

congêneres, que sejam padronizados (de prateleira), ainda que tenham sido ou possam

ser adaptados, independentemente de serem utilizados pelo adquirente mediante

“download” ou em nuvem;

2 - conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto, com cessão definitiva (“download”),

respeitada a imunidade de *livros, jornais e periódicos .

*RC 922/2012 e 4359/2014 – livro em formato digital não está sujeito a imunidade
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Legislação Paulista

Portaria CAT 24/2018

Regras de inscrição 

• Inscrição Estadual específica

• Atividade exclusiva de comercialização de bens digitais

• Estabelecimento com mais de um site/plataforma –

possiblidade de inscrição estadual única
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Legislação Paulista

Portaria CAT 24/2018

Venda para comercialização 

• Adquirente localizado no Estado de São Paulo

• Dispensa da emissão de Nota Fiscal

• Entrada para comercialização – Nota Fiscal 1.949
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Legislação Paulista

Portaria CAT 24/2018

Venda para consumidor final

• Adquirente localizado no Estado de São Paulo

• Dispensa de emissão de NF a cada operação – consumidor

• Emissão de NF consolidada no 5º útil do mês seguinte –

por município de destino

• NF consolidada – CFOP 5.949

• Dados do próprio estabelecimento
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Legislação Paulista

Portaria CAT 24/2018

Venda para consumidor final

• Emissão de recibo para o comprador

• Faculdade de emissão de NF a cada operação – CFOP

5.949

• DIPAM e Registro 1400 da EFD

• Simples Nacional – Defis
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Comércio virtual – intermediação

Portaria CAT nº 156/2010

Disciplina o cumprimento de obrigações acessórias pelos prestadores de serviços de

intermediação comercial em ambiente virtual e pelos prestadores de serviços

relacionados ao comércio eletrônico:

I - os prestadores de serviços de intermediação comercial, em ambiente virtual, com

utilização de tecnologias de informação, inclusive por meio de leilões eletrônicos;

II - os prestadores de serviços de tecnologia de informação, tendo por objeto o

gerenciamento e controle de operações comerciais realizadas em ambiente virtual,

inclusive dos respectivos meios de pagamento.

Remessa à Secretaria da Fazenda de informações referentes às operações ou às

prestações promovidas pelos seus clientes, por seu intermédio ou mediante utilização

de seus serviços.

Legislação Paulista



21

Comércio virtual – intermediação

Portaria CAT nº 156/2010

Informação será apresentada em arquivo digital, relativa as operações e prestações

promovidas pela mesma pessoa que no trimestre ultrapasse, cumulativamente, os totais

de:

I - R$ 60.000,00 em valores;

II - 9 (nove) em unidades de mercadorias.

A transmissão até o dia 20 do mês subsequente ao do término do respectivo trimestre

Artigo 5º - Prestada a informação na forma prevista nos artigos 2º a 4º, as pessoas

referidas no artigo 1º deixam de ser solidariamente responsáveis pelas operações

realizadas por seu intermédio ou mediante a utilização de seus serviços, conforme

previsto nos incisos XIV e XV do artigo 11 do Regulamento do ICMS.

Legislação Paulista
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• Decreto nº 63.320/2018 - relação de benefícios fiscais 

paulistas concedidos em desacordo com a Constituição 

Federal
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LEI COMPLEMENTAR Nº 160/2017

Dispõe sobre convênio que permite aos Estados e ao Distrito

Federal deliberar sobre a remissão dos créditos tributários,

constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos

e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em

desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o

do art. 155 da Constituição Federal e a reinstituição das

respectivas isenções, incentivos e benefícios fiscais ou

financeiro-fiscais; e altera a Lei no 12.973, de 13 de maio de

2014.
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LEI COMPLEMENTAR Nº 160/2017

Celebração de Convênio ICMS para

I - a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não,

decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios

fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o

disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art. 155 da

Constituição Federal por legislação estadual publicada até a

data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar;

II - a reinstituição das isenções, dos incentivos e dos benefícios

fiscais ou financeiro-fiscais referidos no inciso I deste artigo

que ainda se encontrem em vigor.
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CONVÊNIO ICMS Nº 190/2017

Dispõe, nos termos autorizados na Lei Complementar nº 160,

de 7 de agosto de 2017, sobre a remissão de créditos

tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos

incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais

instituídos em desacordo com o disposto na alínea “g” do

inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, bem

como sobre as correspondentes reinstituições.
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CONVÊNIO ICMS Nº 190/2017

Cláusula segunda As unidades federadas, para a remissão, para a anistia e

para a reinstituição de que trata este convênio, devem atender as seguintes

condicionantes:

I - publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identificação de

todos os atos normativos, conforme modelo constante no Anexo Único,

relativos aos benefícios fiscais, instituídos por legislação estadual ou distrital

publicada até 8 de agosto de 2017, em desacordo com o disposto na alínea “g”

do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal;

II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho

Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, da documentação comprobatória

correspondente aos atos concessivos dos benefícios fiscais mencionados no

inciso I do caput desta cláusula, inclusive os correspondentes atos normativos,

que devem ser publicados no Portal Nacional da Transparência Tributária

instituído nos termos da cláusula sétima e disponibilizado no sítio eletrônico do

CONFAZ.
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DECRETO Nº 63.320/2018 (DOE 29-03-2018)

Divulga relação dos atos normativos referentes às isenções, aos incentivos e

aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de que trata o inciso I do “caput” da

cláusula segunda do Convênio ICMS 190/17, de 15 de dezembro de 2017

Artigo 1º - Para fins da convalidação de que trata a Lei Complementar 160, de

07 de agosto de 2017, os atos normativos vigentes em 08 de agosto de 2017,

relativos às isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de

que trata o inciso I do “caput” do artigo 3º da referida lei complementar são os

constantes do Anexo.

Artigo 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Suspensão x diferimento
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• Suspensão - postergação do momento do pagamento do

ICMS sem alteração do contribuinte responsável

• Prazo definido na legislação

• Operações definidas na legislação

• Aplicação em operação interna – regra

• Aplicação em operações interestadual depende de acordo

entre os Estados

• Estouro do prazo – pagamento ICMS devido com acréscimos

de juros e multa

Suspensão



Suspensão

OPERAÇÃO FUND. LEGAL operação

Demonstração Artigo 319 do RICMS/SP saída interna e interestadual

Industrialização Artigo 402 do RICMS/SP saída interna e interestadual

Insumos da indústria de aminoácidos Artigo 400-G do RICMS/SP Desembaraço aduaneiro

Insumos (importação) destinados à sociedade de propósito 

específico incumbida da fabricação de medicamentos sob 

encomenda da Fundação para o Remédio Popular (Furp)

Artigo 400-N do RICMS/SP

Desembaraço aduaneiro

Insumos e produtos acabados da indústria de processamento 

eletrônico de dados
Artigo 396-A do RICMS/SP

Desembaraço aduaneiro

Insumos utilizados na fabricação de produtos para produção de 

energia eólica
Artigo  400-I do RICMS/SP

Desembaraço aduaneiro

Insumos (importação) - nafta para petroquímica, etileno e propeno Artigo 400-S do RICMS/SP Desembaraço aduaneiro

Matéria-prima e produto intermediário para a fabricação de 

eletrodoméstico
Artigo 395-D do RICMS/SP

Desembaraço aduaneiro

Matéria-prima e produto intermediário para fabricação de células 

fotovoltaicas
Artigo 395-J do RICMS/SP

Desembaraço aduaneiro

Matéria-prima ou produto intermediário para fabricação de 

embarcações
Artigo  400-V do RICMS/SP

Desembaraço aduaneiro

Matéria-prima e produto intermediário para fabricação de lâmpadas 

LED
Artigo 395-G do RICMS/SP

Desembaraço aduaneiro

Mercadoria ou bem importado e desembaraçado para admissão 

em Regime Aduaneiro Especial
Artigo  327-H do RICMS/SP

Desembaraço aduaneiro

Mercadoria ou bem importado sob o Regime Aduaneiro Especial 

de Depósito Afiançado (DAF)
Artigo 327-A do RICMS/SP

Desembaraço aduaneiro

Óleos de petróleo classificados nos códigos 2710.19.31 e 

2710.19.32 da NCM, de aditivos classificados no código 3811 da 

NCM e de material de embalagem, quando a importação for 

realizada por fabricante localizado neste Estado de óleo lubrificante 

derivado de petróleo, para utilização exclusiva como matéria-prima 

na sua produção ou como embalagem para o seu 

acondicionamento

Artigo 411-C do RICMS/SP

Desembaraço aduaneiro

Operações com autopeças, implementos agrícolas, produtos de 

perfumaria e de higiene pessoal

Artigo 327-J , § 1º, item 1 do 

RICMS/SP Desembaraço aduaneiro

Operações interestaduais sujeitas à alíquota de 4% Artigo 327-J , caput do RICMS/SP 
Desembaraço aduaneiro

Partes, peças e componentes aeronáuticos para estoque próprio 

em poder de terceiros
Artigo 327-D do RICMS/SP

saída interna

Partes, peças e componentes para fabricação de máquinas e 

equipamentos de uso na extração mineral e na construção
Artigo 395-B do RICMS/SP 

Desembaraço aduaneiro

Produtos destinados a cirurgia Artigo 326 do RICMS/SP saída interna

Saída de bens para utilização fora do estabelecimento Artigo 327 do RICMS/SP 
saída interna

Operações abrangidas pela suspensão
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Suspensão

OPERAÇÃO FUND. LEGAL operação

Demonstração Artigo 319 do RICMS/SP saída interna e interestadual

Industrialização Artigo 402 do RICMS/SP saída interna e interestadual

Insumos da indústria de aminoácidos Artigo 400-G do RICMS/SP Desembaraço aduaneiro

Insumos (importação) destinados à sociedade de propósito 

específico incumbida da fabricação de medicamentos sob 

encomenda da Fundação para o Remédio Popular (Furp)

Artigo 400-N do RICMS/SP

Desembaraço aduaneiro

Insumos e produtos acabados da indústria de processamento 

eletrônico de dados
Artigo 396-A do RICMS/SP

Desembaraço aduaneiro

Insumos utilizados na fabricação de produtos para produção de 

energia eólica
Artigo  400-I do RICMS/SP

Desembaraço aduaneiro

Insumos (importação) - nafta para petroquímica, etileno e propeno Artigo 400-S do RICMS/SP Desembaraço aduaneiro

Matéria-prima e produto intermediário para a fabricação de 

eletrodoméstico
Artigo 395-D do RICMS/SP

Desembaraço aduaneiro

Matéria-prima e produto intermediário para fabricação de células 

fotovoltaicas
Artigo 395-J do RICMS/SP

Desembaraço aduaneiro

Matéria-prima ou produto intermediário para fabricação de 

embarcações
Artigo  400-V do RICMS/SP

Desembaraço aduaneiro

Matéria-prima e produto intermediário para fabricação de lâmpadas 

LED
Artigo 395-G do RICMS/SP

Desembaraço aduaneiro

Mercadoria ou bem importado e desembaraçado para admissão 

em Regime Aduaneiro Especial
Artigo  327-H do RICMS/SP

Desembaraço aduaneiro

Mercadoria ou bem importado sob o Regime Aduaneiro Especial 

de Depósito Afiançado (DAF)
Artigo 327-A do RICMS/SP

Desembaraço aduaneiro

Óleos de petróleo classificados nos códigos 2710.19.31 e 

2710.19.32 da NCM, de aditivos classificados no código 3811 da 

NCM e de material de embalagem, quando a importação for 

realizada por fabricante localizado neste Estado de óleo lubrificante 

derivado de petróleo, para utilização exclusiva como matéria-prima 

na sua produção ou como embalagem para o seu 

acondicionamento

Artigo 411-C do RICMS/SP

Desembaraço aduaneiro

Operações com autopeças, implementos agrícolas, produtos de 

perfumaria e de higiene pessoal

Artigo 327-J , § 1º, item 1 do 

RICMS/SP Desembaraço aduaneiro

Operações interestaduais sujeitas à alíquota de 4% Artigo 327-J , caput do RICMS/SP 
Desembaraço aduaneiro

Partes, peças e componentes aeronáuticos para estoque próprio 

em poder de terceiros
Artigo 327-D do RICMS/SP

saída interna

Partes, peças e componentes para fabricação de máquinas e 

equipamentos de uso na extração mineral e na construção
Artigo 395-B do RICMS/SP 

Desembaraço aduaneiro

Produtos destinados a cirurgia Artigo 326 do RICMS/SP saída interna

Saída de bens para utilização fora do estabelecimento Artigo 327 do RICMS/SP 
saída interna

Operações abrangidas pela suspensão
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• Postergação do momento do pagamento do ICMS com

alteração do contribuinte responsável

• Operação tributada – modalidade de substituição tributária

• Operações definidas na legislação

• Aplicação em operação interna – regra

• Aplicação em operações interestadual depende de acordo

entre os Estados

• Recolhimento do ICMS pode ocorrer na entrada do

estabelecimento – possibilidade do crédito

Diferimento
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• Recolhimento do ICMS pode ocorrer na saída do

estabelecimento – impossibilidade do crédito

• Inaplicabilidade na operação destinada a não contribuinte

• Manutenção do crédito das operações anteriores ao início da

aplicação do diferimento

• Dispensa do recolhimento quando a operação seguinte está

sujeita a isenção ou não incidência com manutenção do crédito

do ICMS

Diferimento
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Operações abrangidas pelo diferimento 

Diferimento

Produto  Fundamento legal 

Açúcar, Álcool, Melaço - Mercadorias destinadas à sua fabricação 

ou à geração de energia a partir da biomassa  Artigos 345 a 346-B do RICMS/SP 

Álcool etílico anidro carburante ou biodiesel puro - B100  Artigo  419 do RICMS/SP 

Algodão em caroço, algodão em pluma ou outro produto resultante 

do beneficiamento 
Artigos  329 e 330 do RICMS/SP  

Alumínio  Artigo 400-D do RICMS/SP 

Amendoim em baga ou em grão, milho em palha, em espiga ou em 

grão, e soja, em vagem ou batida 
Artigo 350 , II do RICMS/SP 

Artesanato (produtos de)   Artigo 3º do Anexo XXI do RICMS/SP  

Ativo imobilizado  Artigo 29 , § 2º-A - DDTT

Aves  Artigo 363 do RICMS/SP

Autopeças - Estabelecimento detentor de regime especial que 

realize operações das quais resultem em saldos credores 

elevados e continuados do ICMS ou estejam perdendo 

competitividade em virtude da aplicação da Resolução do Senado 

Federal nº 13/2012, ou da variação da carga tributária nas 

sucessivas entradas e saídas de mercadorias 

Artigo 327-J , § 1º do RICMS/SP

Bobina, chapa e barra de aço, perfil em L de aço; tubo de aço; pino; 

mola e folha de mola; eixo, freio (travões) e suas partes, gancho e 

outros sistemas de engate, pára-choques e suas partes e outras 

partes de veículos para vias férreas 

RICMS-SP/2000 , art. 27 , I DDTT

Borracha natural e matérias-primas provenientes de sua extração  Artigo 350 , IX do RICMS/SP

Café cru, em coco ou em grão  Artigo 333 do RICMS/SP

Casulo do bicho-da-seda, Centeio em casca ou em cacho, Cevada 

em casca ou em cacho, Chá em folha, Folhas de eucalipto, Fumo 

em folha, Gergelim em vagem ou batido, Girassol em semente, 

Guandu em vagem ou batido, Hortelã em folha         

Artigo 354 do RICMS/SP

Coelho  Artigo 362 do RICMS/SP

Cominho  Artigo 352 do RICMS/SP

Cooperativa de estabelecimentos rurais  Artigo 328 do RICMS/SP

Couro ou pele, em estado fresco, salmourado ou salgado, de 

produto gorduroso não comestível de origem animal, inclusive o 

sebo, de osso, de chifre ou de casco 

Artigo 383 do RICMS/SP

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

Embalagens industriais usadas  Artigo 400-J do RICMS/SP

Embalagem para acondicionamento de conserva de legumes 

vegetais (efeitos a partir de 1º.01.2016) 
Artigo 400-X do RICMS/SP

Embalagem para acondicionamento de leite longa vida  Artigo 400-T do RICMS/SP

Essência de terebintina ou colofônia  Artigo 350, V do RICMS/SP 

Etanol Anidro Combustível (EAC)  Artgo 419-B do RICMS/SP

Etileno  Artigo 400-P do RICMS/SP

Feijão  Artigo 348 do RICMS/SP

Gado em pé e produtos resultantes da matança  Artigos 364 e 365 do RICMS/SP

Gás natural  Artigo 422 do RICMS/SP

Gás natural destinado a estabelecimento fabricante de vidro 

classificado nas subposições 7003, 7005, 7006, 7007, 7009 e 7010 

da NCM

Artgo 422-B do RICMS/SP

Garrafas PET usadas e produto resultante de sua moagem ou 

trituração 
Artigo 394-A do RICMS/SP

Gasolina de aviação e óleo combustível  Artigo 421 do RICMS/SP

Goma resina de pinus  Artigo 350 , IV do RICMS/SP

Implementos agrícolas - Estabelecimento detentor de regime 

especial que realize operações das quais resultem em saldos 

credores elevados e continuados do ICMS ou estejam perdendo 

competitividade em virtude da aplicação da Resolução do Senado 

Federal nº 13/2012, ou da variação da carga tributária nas 

sucessivas entradas e saídas de mercadorias 

Artigo 327-J , § 1º do RICMS/SP

Insumos da indústria naval  Decreto nº 46.082/2001 

Insumos agropecuários  Artigos 356 a 361 do RICMS/SP

Insumos agropecuários (óleo diesel e sementes, adubo, ração e 

outros) - operações realizadas por estabelecimento que centralize 

a sua aquisição 

Artigo 400-W do RICMS/SP

Insumos da indústria de aminoácidos  Artigo 400-F do RICMS/SP

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

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 

Leite cru, pasteurizado ou reidratado  Artigo 389 do RICMS/SP

Madeira de pinus, de araucária ou de eucalipto, em tora, torete, 

cavacos ou resíduos de madeira, exceto quando destinados à 

indústria de aglomerado ou de compensado 

Artigo 350 , VII do RICMS/SP

Máquinas ou implementos agrícolas  Decreto nº 51.608/2007 

Mamona em cacho, em baga ou em grão  Artigo 350 , I do RICMS/SP

Matéria-prima ou produto intermediário destinados a 

estabelecimento fabricante de compressores para uso não 

industrial, classificados no código 2814-3/02 da CNAE 

Artigo 395-C1 do RICMS/SP

Matéria-prima ou produto intermediário a ser utilizado na fabricação 

de embarcações para esporte e lazer, classificadas na posição 

8903 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), com destino a 

fabricante das referidas embarcações 

Artigo 400-U do RICMS/SP

Matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem 

(Regime Especial Simplificado de Exportação) 
Artigo 450-B do RICMS/SP

Menta em folha  Artigo 354 , X do RICMS/SP

Nafta petroquímica  Artgo 400-O do RICMS/SP

Óleo de Petróleo  Artigo 411-B do RICMS/SP

Oliveira em baga ou em cacho  Artigo 354 , XI do RICMS/SP

Ovo ou larva do bicho-da-seda  Artigo 350 , III do RICMS/SP

Pescado exceto os crustáceos e os moluscos, em estado natural, 

resfriados, congelados, salgados, secos, eviscerados, filetados, 

postejados ou defumados para conservação, exclusivamente nas 

seguintes operações: 

a) desembaraço de mercadoria importada do exterior; e 

b) saída interna realizada por piscicultor ou pescador. 

Petróleo bruto  Artigo 411 do RICMS/SP

Polpa de fruta congelada  Artigo 350 , IX do RICMS/SP

Plantas ornamentais, ainda que plantadas em suporte de plástico, 

barro, xaxim ou lata 
Artigo 350 , VI do RICMS/SP 

Prancha, pranchão, bloco e tábua, de pinus, de araucária ou de 

eucalipto, exceto quando destinados à indústria de aglomerado ou 

de compensado, bloco moldado com serragem ou resíduos de 

fibras vegetais ou bloco moldado com fibras recicladas, para 

fabricação de paletes ou estrados de madeira 

Artigo 350 , VIII  do RICMS/SP 

Produtos de higiene pessoal - Estabelecimento detentor de regime 

especial que realize operações das quais resultem em saldos 

credores elevados e continuados do ICMS ou estejam perdendo 

competitividade em virtude da aplicação da Resolução do Senado 

Federal nº 13/2012, ou da variação da carga tributária nas 

sucessivas entradas e saídas de mercadorias 

Artigo 327-J , § 1º do RICMS/SP

Produtos de perfumaria - Estabelecimento detentor de regime 

especial que realize operações das quais resultem em saldos 

credores elevados e continuados do ICMS ou estejam perdendo 

competitividade em virtude da aplicação da Resolução do Senado 

Federal nº 13/2012, ou da variação da carga tributária nas 

sucessivas entradas e saídas de mercadorias 

Artigo 327-J , § 1º do RICMS/SP

Produtos hortifrutigranjeiros em estado natural relacionados no art. 

36 do Anexo I do RICMS-SP/2000 
Artigo 353 do RICMS/SP

Propeno  Artigo 400-P do RICMS/SP 

Querosene de aviação e querosene iluminante  Artigo 421 do RICMS/SP

Ração animal, concentrado ou suplemento  Artigo 356 do RICMS/SP

Rami em fibra natural ou engomada  Artigo 354 , XII do RICMS/SP

Resíduos de materiais (papel usado ou apara de papel, sucata de 

metal, caco de vidro, retalho, fragmento ou resíduo de plástico, de 

borracha ou de tecido) 

Artigo 392 do RICMS/SP

Sorgo em espiga, em cacho ou em grão  Artigo 354 , XIII do RICMS/SP

Subprodutos da reciclagem de pneus e resíduos de borracha 

(negros-de-carbono - NCM 2803.00.19 e óleos combustíveis - NCM 

2710.19.22) 

Artigo 400-Z1 do RICMS/SP

Trigo em grão, exceto para semeadura  Artigo 352-A do RICMS/SP 

Tungue em semente  Artigo 354 , XIV do RICMS/SP 

Artigo 391 do RICMS/SP
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Operações abrangidas pelo diferimento 

Diferimento

Produto  Fundamento legal 

Açúcar, Álcool, Melaço - Mercadorias destinadas à sua fabricação 

ou à geração de energia a partir da biomassa  Artigos 345 a 346-B do RICMS/SP 

Álcool etílico anidro carburante ou biodiesel puro - B100  Artigo  419 do RICMS/SP 

Algodão em caroço, algodão em pluma ou outro produto resultante 

do beneficiamento 
Artigos  329 e 330 do RICMS/SP  

Alumínio  Artigo 400-D do RICMS/SP 

Amendoim em baga ou em grão, milho em palha, em espiga ou em 

grão, e soja, em vagem ou batida 
Artigo 350 , II do RICMS/SP 

Artesanato (produtos de)   Artigo 3º do Anexo XXI do RICMS/SP  

Ativo imobilizado  Artigo 29 , § 2º-A - DDTT

Aves  Artigo 363 do RICMS/SP

Autopeças - Estabelecimento detentor de regime especial que 

realize operações das quais resultem em saldos credores 

elevados e continuados do ICMS ou estejam perdendo 

competitividade em virtude da aplicação da Resolução do Senado 

Federal nº 13/2012, ou da variação da carga tributária nas 

sucessivas entradas e saídas de mercadorias 

Artigo 327-J , § 1º do RICMS/SP

Bobina, chapa e barra de aço, perfil em L de aço; tubo de aço; pino; 

mola e folha de mola; eixo, freio (travões) e suas partes, gancho e 

outros sistemas de engate, pára-choques e suas partes e outras 

partes de veículos para vias férreas 

RICMS-SP/2000 , art. 27 , I DDTT

Borracha natural e matérias-primas provenientes de sua extração  Artigo 350 , IX do RICMS/SP

Café cru, em coco ou em grão  Artigo 333 do RICMS/SP

Casulo do bicho-da-seda, Centeio em casca ou em cacho, Cevada 

em casca ou em cacho, Chá em folha, Folhas de eucalipto, Fumo 

em folha, Gergelim em vagem ou batido, Girassol em semente, 

Guandu em vagem ou batido, Hortelã em folha         

Artigo 354 do RICMS/SP

Coelho  Artigo 362 do RICMS/SP

Cominho  Artigo 352 do RICMS/SP

Cooperativa de estabelecimentos rurais  Artigo 328 do RICMS/SP

Couro ou pele, em estado fresco, salmourado ou salgado, de 

produto gorduroso não comestível de origem animal, inclusive o 

sebo, de osso, de chifre ou de casco 

Artigo 383 do RICMS/SP

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

Embalagens industriais usadas  Artigo 400-J do RICMS/SP

Embalagem para acondicionamento de conserva de legumes 

vegetais (efeitos a partir de 1º.01.2016) 
Artigo 400-X do RICMS/SP

Embalagem para acondicionamento de leite longa vida  Artigo 400-T do RICMS/SP

Essência de terebintina ou colofônia  Artigo 350, V do RICMS/SP 

Etanol Anidro Combustível (EAC)  Artgo 419-B do RICMS/SP

Etileno  Artigo 400-P do RICMS/SP

Feijão  Artigo 348 do RICMS/SP

Gado em pé e produtos resultantes da matança  Artigos 364 e 365 do RICMS/SP

Gás natural  Artigo 422 do RICMS/SP

Gás natural destinado a estabelecimento fabricante de vidro 

classificado nas subposições 7003, 7005, 7006, 7007, 7009 e 7010 

da NCM

Artgo 422-B do RICMS/SP

Garrafas PET usadas e produto resultante de sua moagem ou 

trituração 
Artigo 394-A do RICMS/SP

Gasolina de aviação e óleo combustível  Artigo 421 do RICMS/SP

Goma resina de pinus  Artigo 350 , IV do RICMS/SP

Implementos agrícolas - Estabelecimento detentor de regime 

especial que realize operações das quais resultem em saldos 

credores elevados e continuados do ICMS ou estejam perdendo 

competitividade em virtude da aplicação da Resolução do Senado 

Federal nº 13/2012, ou da variação da carga tributária nas 

sucessivas entradas e saídas de mercadorias 

Artigo 327-J , § 1º do RICMS/SP

Insumos da indústria naval  Decreto nº 46.082/2001 

Insumos agropecuários  Artigos 356 a 361 do RICMS/SP

Insumos agropecuários (óleo diesel e sementes, adubo, ração e 

outros) - operações realizadas por estabelecimento que centralize 

a sua aquisição 

Artigo 400-W do RICMS/SP

Insumos da indústria de aminoácidos  Artigo 400-F do RICMS/SP

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

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 

Leite cru, pasteurizado ou reidratado  Artigo 389 do RICMS/SP

Madeira de pinus, de araucária ou de eucalipto, em tora, torete, 

cavacos ou resíduos de madeira, exceto quando destinados à 

indústria de aglomerado ou de compensado 

Artigo 350 , VII do RICMS/SP

Máquinas ou implementos agrícolas  Decreto nº 51.608/2007 

Mamona em cacho, em baga ou em grão  Artigo 350 , I do RICMS/SP

Matéria-prima ou produto intermediário destinados a 

estabelecimento fabricante de compressores para uso não 

industrial, classificados no código 2814-3/02 da CNAE 

Artigo 395-C1 do RICMS/SP

Matéria-prima ou produto intermediário a ser utilizado na fabricação 

de embarcações para esporte e lazer, classificadas na posição 

8903 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), com destino a 

fabricante das referidas embarcações 

Artigo 400-U do RICMS/SP

Matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem 

(Regime Especial Simplificado de Exportação) 
Artigo 450-B do RICMS/SP

Menta em folha  Artigo 354 , X do RICMS/SP

Nafta petroquímica  Artgo 400-O do RICMS/SP

Óleo de Petróleo  Artigo 411-B do RICMS/SP

Oliveira em baga ou em cacho  Artigo 354 , XI do RICMS/SP

Ovo ou larva do bicho-da-seda  Artigo 350 , III do RICMS/SP

Pescado exceto os crustáceos e os moluscos, em estado natural, 

resfriados, congelados, salgados, secos, eviscerados, filetados, 

postejados ou defumados para conservação, exclusivamente nas 

seguintes operações: 

a) desembaraço de mercadoria importada do exterior; e 

b) saída interna realizada por piscicultor ou pescador. 

Petróleo bruto  Artigo 411 do RICMS/SP

Polpa de fruta congelada  Artigo 350 , IX do RICMS/SP

Plantas ornamentais, ainda que plantadas em suporte de plástico, 

barro, xaxim ou lata 
Artigo 350 , VI do RICMS/SP 

Prancha, pranchão, bloco e tábua, de pinus, de araucária ou de 

eucalipto, exceto quando destinados à indústria de aglomerado ou 

de compensado, bloco moldado com serragem ou resíduos de 

fibras vegetais ou bloco moldado com fibras recicladas, para 

fabricação de paletes ou estrados de madeira 

Artigo 350 , VIII  do RICMS/SP 

Produtos de higiene pessoal - Estabelecimento detentor de regime 

especial que realize operações das quais resultem em saldos 

credores elevados e continuados do ICMS ou estejam perdendo 

competitividade em virtude da aplicação da Resolução do Senado 

Federal nº 13/2012, ou da variação da carga tributária nas 

sucessivas entradas e saídas de mercadorias 

Artigo 327-J , § 1º do RICMS/SP

Produtos de perfumaria - Estabelecimento detentor de regime 

especial que realize operações das quais resultem em saldos 

credores elevados e continuados do ICMS ou estejam perdendo 

competitividade em virtude da aplicação da Resolução do Senado 

Federal nº 13/2012, ou da variação da carga tributária nas 

sucessivas entradas e saídas de mercadorias 

Artigo 327-J , § 1º do RICMS/SP

Produtos hortifrutigranjeiros em estado natural relacionados no art. 

36 do Anexo I do RICMS-SP/2000 
Artigo 353 do RICMS/SP

Propeno  Artigo 400-P do RICMS/SP 

Querosene de aviação e querosene iluminante  Artigo 421 do RICMS/SP

Ração animal, concentrado ou suplemento  Artigo 356 do RICMS/SP

Rami em fibra natural ou engomada  Artigo 354 , XII do RICMS/SP

Resíduos de materiais (papel usado ou apara de papel, sucata de 

metal, caco de vidro, retalho, fragmento ou resíduo de plástico, de 

borracha ou de tecido) 

Artigo 392 do RICMS/SP

Sorgo em espiga, em cacho ou em grão  Artigo 354 , XIII do RICMS/SP

Subprodutos da reciclagem de pneus e resíduos de borracha 

(negros-de-carbono - NCM 2803.00.19 e óleos combustíveis - NCM 

2710.19.22) 

Artigo 400-Z1 do RICMS/SP

Trigo em grão, exceto para semeadura  Artigo 352-A do RICMS/SP 

Tungue em semente  Artigo 354 , XIV do RICMS/SP 

Artigo 391 do RICMS/SP
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Operações abrangidas pelo diferimento 

Diferimento

Produto  Fundamento legal 

Açúcar, Álcool, Melaço - Mercadorias destinadas à sua fabricação 

ou à geração de energia a partir da biomassa  Artigos 345 a 346-B do RICMS/SP 

Álcool etílico anidro carburante ou biodiesel puro - B100  Artigo  419 do RICMS/SP 

Algodão em caroço, algodão em pluma ou outro produto resultante 

do beneficiamento 
Artigos  329 e 330 do RICMS/SP  

Alumínio  Artigo 400-D do RICMS/SP 

Amendoim em baga ou em grão, milho em palha, em espiga ou em 

grão, e soja, em vagem ou batida 
Artigo 350 , II do RICMS/SP 

Artesanato (produtos de)   Artigo 3º do Anexo XXI do RICMS/SP  

Ativo imobilizado  Artigo 29 , § 2º-A - DDTT

Aves  Artigo 363 do RICMS/SP

Autopeças - Estabelecimento detentor de regime especial que 

realize operações das quais resultem em saldos credores 

elevados e continuados do ICMS ou estejam perdendo 

competitividade em virtude da aplicação da Resolução do Senado 

Federal nº 13/2012, ou da variação da carga tributária nas 

sucessivas entradas e saídas de mercadorias 

Artigo 327-J , § 1º do RICMS/SP

Bobina, chapa e barra de aço, perfil em L de aço; tubo de aço; pino; 

mola e folha de mola; eixo, freio (travões) e suas partes, gancho e 

outros sistemas de engate, pára-choques e suas partes e outras 

partes de veículos para vias férreas 

RICMS-SP/2000 , art. 27 , I DDTT

Borracha natural e matérias-primas provenientes de sua extração  Artigo 350 , IX do RICMS/SP

Café cru, em coco ou em grão  Artigo 333 do RICMS/SP

Casulo do bicho-da-seda, Centeio em casca ou em cacho, Cevada 

em casca ou em cacho, Chá em folha, Folhas de eucalipto, Fumo 

em folha, Gergelim em vagem ou batido, Girassol em semente, 

Guandu em vagem ou batido, Hortelã em folha         

Artigo 354 do RICMS/SP

Coelho  Artigo 362 do RICMS/SP

Cominho  Artigo 352 do RICMS/SP

Cooperativa de estabelecimentos rurais  Artigo 328 do RICMS/SP

Couro ou pele, em estado fresco, salmourado ou salgado, de 

produto gorduroso não comestível de origem animal, inclusive o 

sebo, de osso, de chifre ou de casco 

Artigo 383 do RICMS/SP

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

Embalagens industriais usadas  Artigo 400-J do RICMS/SP

Embalagem para acondicionamento de conserva de legumes 

vegetais (efeitos a partir de 1º.01.2016) 
Artigo 400-X do RICMS/SP

Embalagem para acondicionamento de leite longa vida  Artigo 400-T do RICMS/SP

Essência de terebintina ou colofônia  Artigo 350, V do RICMS/SP 

Etanol Anidro Combustível (EAC)  Artgo 419-B do RICMS/SP

Etileno  Artigo 400-P do RICMS/SP

Feijão  Artigo 348 do RICMS/SP

Gado em pé e produtos resultantes da matança  Artigos 364 e 365 do RICMS/SP

Gás natural  Artigo 422 do RICMS/SP

Gás natural destinado a estabelecimento fabricante de vidro 

classificado nas subposições 7003, 7005, 7006, 7007, 7009 e 7010 

da NCM

Artgo 422-B do RICMS/SP

Garrafas PET usadas e produto resultante de sua moagem ou 

trituração 
Artigo 394-A do RICMS/SP

Gasolina de aviação e óleo combustível  Artigo 421 do RICMS/SP

Goma resina de pinus  Artigo 350 , IV do RICMS/SP

Implementos agrícolas - Estabelecimento detentor de regime 

especial que realize operações das quais resultem em saldos 

credores elevados e continuados do ICMS ou estejam perdendo 

competitividade em virtude da aplicação da Resolução do Senado 

Federal nº 13/2012, ou da variação da carga tributária nas 

sucessivas entradas e saídas de mercadorias 

Artigo 327-J , § 1º do RICMS/SP

Insumos da indústria naval  Decreto nº 46.082/2001 

Insumos agropecuários  Artigos 356 a 361 do RICMS/SP

Insumos agropecuários (óleo diesel e sementes, adubo, ração e 

outros) - operações realizadas por estabelecimento que centralize 

a sua aquisição 

Artigo 400-W do RICMS/SP

Insumos da indústria de aminoácidos  Artigo 400-F do RICMS/SP

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

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 

Leite cru, pasteurizado ou reidratado  Artigo 389 do RICMS/SP

Madeira de pinus, de araucária ou de eucalipto, em tora, torete, 

cavacos ou resíduos de madeira, exceto quando destinados à 

indústria de aglomerado ou de compensado 

Artigo 350 , VII do RICMS/SP

Máquinas ou implementos agrícolas  Decreto nº 51.608/2007 

Mamona em cacho, em baga ou em grão  Artigo 350 , I do RICMS/SP

Matéria-prima ou produto intermediário destinados a 

estabelecimento fabricante de compressores para uso não 

industrial, classificados no código 2814-3/02 da CNAE 

Artigo 395-C1 do RICMS/SP

Matéria-prima ou produto intermediário a ser utilizado na fabricação 

de embarcações para esporte e lazer, classificadas na posição 

8903 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), com destino a 

fabricante das referidas embarcações 

Artigo 400-U do RICMS/SP

Matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem 

(Regime Especial Simplificado de Exportação) 
Artigo 450-B do RICMS/SP

Menta em folha  Artigo 354 , X do RICMS/SP

Nafta petroquímica  Artgo 400-O do RICMS/SP

Óleo de Petróleo  Artigo 411-B do RICMS/SP

Oliveira em baga ou em cacho  Artigo 354 , XI do RICMS/SP

Ovo ou larva do bicho-da-seda  Artigo 350 , III do RICMS/SP

Pescado exceto os crustáceos e os moluscos, em estado natural, 

resfriados, congelados, salgados, secos, eviscerados, filetados, 

postejados ou defumados para conservação, exclusivamente nas 

seguintes operações: 

a) desembaraço de mercadoria importada do exterior; e 

b) saída interna realizada por piscicultor ou pescador. 

Petróleo bruto  Artigo 411 do RICMS/SP

Polpa de fruta congelada  Artigo 350 , IX do RICMS/SP

Plantas ornamentais, ainda que plantadas em suporte de plástico, 

barro, xaxim ou lata 
Artigo 350 , VI do RICMS/SP 

Prancha, pranchão, bloco e tábua, de pinus, de araucária ou de 

eucalipto, exceto quando destinados à indústria de aglomerado ou 

de compensado, bloco moldado com serragem ou resíduos de 

fibras vegetais ou bloco moldado com fibras recicladas, para 

fabricação de paletes ou estrados de madeira 

Artigo 350 , VIII  do RICMS/SP 

Produtos de higiene pessoal - Estabelecimento detentor de regime 

especial que realize operações das quais resultem em saldos 

credores elevados e continuados do ICMS ou estejam perdendo 

competitividade em virtude da aplicação da Resolução do Senado 

Federal nº 13/2012, ou da variação da carga tributária nas 

sucessivas entradas e saídas de mercadorias 

Artigo 327-J , § 1º do RICMS/SP

Produtos de perfumaria - Estabelecimento detentor de regime 

especial que realize operações das quais resultem em saldos 

credores elevados e continuados do ICMS ou estejam perdendo 

competitividade em virtude da aplicação da Resolução do Senado 

Federal nº 13/2012, ou da variação da carga tributária nas 

sucessivas entradas e saídas de mercadorias 

Artigo 327-J , § 1º do RICMS/SP

Produtos hortifrutigranjeiros em estado natural relacionados no art. 

36 do Anexo I do RICMS-SP/2000 
Artigo 353 do RICMS/SP

Propeno  Artigo 400-P do RICMS/SP 

Querosene de aviação e querosene iluminante  Artigo 421 do RICMS/SP

Ração animal, concentrado ou suplemento  Artigo 356 do RICMS/SP

Rami em fibra natural ou engomada  Artigo 354 , XII do RICMS/SP

Resíduos de materiais (papel usado ou apara de papel, sucata de 

metal, caco de vidro, retalho, fragmento ou resíduo de plástico, de 

borracha ou de tecido) 

Artigo 392 do RICMS/SP

Sorgo em espiga, em cacho ou em grão  Artigo 354 , XIII do RICMS/SP

Subprodutos da reciclagem de pneus e resíduos de borracha 

(negros-de-carbono - NCM 2803.00.19 e óleos combustíveis - NCM 

2710.19.22) 

Artigo 400-Z1 do RICMS/SP

Trigo em grão, exceto para semeadura  Artigo 352-A do RICMS/SP 

Tungue em semente  Artigo 354 , XIV do RICMS/SP 

Artigo 391 do RICMS/SP
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Operações abrangidas pelo diferimento 

Diferimento

Produto  Fundamento legal 

Açúcar, Álcool, Melaço - Mercadorias destinadas à sua fabricação 

ou à geração de energia a partir da biomassa  Artigos 345 a 346-B do RICMS/SP 

Álcool etílico anidro carburante ou biodiesel puro - B100  Artigo  419 do RICMS/SP 

Algodão em caroço, algodão em pluma ou outro produto resultante 

do beneficiamento 
Artigos  329 e 330 do RICMS/SP  

Alumínio  Artigo 400-D do RICMS/SP 

Amendoim em baga ou em grão, milho em palha, em espiga ou em 

grão, e soja, em vagem ou batida 
Artigo 350 , II do RICMS/SP 

Artesanato (produtos de)   Artigo 3º do Anexo XXI do RICMS/SP  

Ativo imobilizado  Artigo 29 , § 2º-A - DDTT

Aves  Artigo 363 do RICMS/SP

Autopeças - Estabelecimento detentor de regime especial que 

realize operações das quais resultem em saldos credores 

elevados e continuados do ICMS ou estejam perdendo 

competitividade em virtude da aplicação da Resolução do Senado 

Federal nº 13/2012, ou da variação da carga tributária nas 

sucessivas entradas e saídas de mercadorias 

Artigo 327-J , § 1º do RICMS/SP

Bobina, chapa e barra de aço, perfil em L de aço; tubo de aço; pino; 

mola e folha de mola; eixo, freio (travões) e suas partes, gancho e 

outros sistemas de engate, pára-choques e suas partes e outras 

partes de veículos para vias férreas 

RICMS-SP/2000 , art. 27 , I DDTT

Borracha natural e matérias-primas provenientes de sua extração  Artigo 350 , IX do RICMS/SP

Café cru, em coco ou em grão  Artigo 333 do RICMS/SP

Casulo do bicho-da-seda, Centeio em casca ou em cacho, Cevada 

em casca ou em cacho, Chá em folha, Folhas de eucalipto, Fumo 

em folha, Gergelim em vagem ou batido, Girassol em semente, 

Guandu em vagem ou batido, Hortelã em folha         

Artigo 354 do RICMS/SP

Coelho  Artigo 362 do RICMS/SP

Cominho  Artigo 352 do RICMS/SP

Cooperativa de estabelecimentos rurais  Artigo 328 do RICMS/SP

Couro ou pele, em estado fresco, salmourado ou salgado, de 

produto gorduroso não comestível de origem animal, inclusive o 

sebo, de osso, de chifre ou de casco 

Artigo 383 do RICMS/SP

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

Embalagens industriais usadas  Artigo 400-J do RICMS/SP

Embalagem para acondicionamento de conserva de legumes 

vegetais (efeitos a partir de 1º.01.2016) 
Artigo 400-X do RICMS/SP

Embalagem para acondicionamento de leite longa vida  Artigo 400-T do RICMS/SP

Essência de terebintina ou colofônia  Artigo 350, V do RICMS/SP 

Etanol Anidro Combustível (EAC)  Artgo 419-B do RICMS/SP

Etileno  Artigo 400-P do RICMS/SP

Feijão  Artigo 348 do RICMS/SP

Gado em pé e produtos resultantes da matança  Artigos 364 e 365 do RICMS/SP

Gás natural  Artigo 422 do RICMS/SP

Gás natural destinado a estabelecimento fabricante de vidro 

classificado nas subposições 7003, 7005, 7006, 7007, 7009 e 7010 

da NCM

Artgo 422-B do RICMS/SP

Garrafas PET usadas e produto resultante de sua moagem ou 

trituração 
Artigo 394-A do RICMS/SP

Gasolina de aviação e óleo combustível  Artigo 421 do RICMS/SP

Goma resina de pinus  Artigo 350 , IV do RICMS/SP

Implementos agrícolas - Estabelecimento detentor de regime 

especial que realize operações das quais resultem em saldos 

credores elevados e continuados do ICMS ou estejam perdendo 

competitividade em virtude da aplicação da Resolução do Senado 

Federal nº 13/2012, ou da variação da carga tributária nas 

sucessivas entradas e saídas de mercadorias 

Artigo 327-J , § 1º do RICMS/SP

Insumos da indústria naval  Decreto nº 46.082/2001 

Insumos agropecuários  Artigos 356 a 361 do RICMS/SP

Insumos agropecuários (óleo diesel e sementes, adubo, ração e 

outros) - operações realizadas por estabelecimento que centralize 

a sua aquisição 

Artigo 400-W do RICMS/SP

Insumos da indústria de aminoácidos  Artigo 400-F do RICMS/SP

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

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 

Leite cru, pasteurizado ou reidratado  Artigo 389 do RICMS/SP

Madeira de pinus, de araucária ou de eucalipto, em tora, torete, 

cavacos ou resíduos de madeira, exceto quando destinados à 

indústria de aglomerado ou de compensado 

Artigo 350 , VII do RICMS/SP

Máquinas ou implementos agrícolas  Decreto nº 51.608/2007 

Mamona em cacho, em baga ou em grão  Artigo 350 , I do RICMS/SP

Matéria-prima ou produto intermediário destinados a 

estabelecimento fabricante de compressores para uso não 

industrial, classificados no código 2814-3/02 da CNAE 

Artigo 395-C1 do RICMS/SP

Matéria-prima ou produto intermediário a ser utilizado na fabricação 

de embarcações para esporte e lazer, classificadas na posição 

8903 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), com destino a 

fabricante das referidas embarcações 

Artigo 400-U do RICMS/SP

Matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem 

(Regime Especial Simplificado de Exportação) 
Artigo 450-B do RICMS/SP

Menta em folha  Artigo 354 , X do RICMS/SP

Nafta petroquímica  Artgo 400-O do RICMS/SP

Óleo de Petróleo  Artigo 411-B do RICMS/SP

Oliveira em baga ou em cacho  Artigo 354 , XI do RICMS/SP

Ovo ou larva do bicho-da-seda  Artigo 350 , III do RICMS/SP

Pescado exceto os crustáceos e os moluscos, em estado natural, 

resfriados, congelados, salgados, secos, eviscerados, filetados, 

postejados ou defumados para conservação, exclusivamente nas 

seguintes operações: 

a) desembaraço de mercadoria importada do exterior; e 

b) saída interna realizada por piscicultor ou pescador. 

Petróleo bruto  Artigo 411 do RICMS/SP

Polpa de fruta congelada  Artigo 350 , IX do RICMS/SP

Plantas ornamentais, ainda que plantadas em suporte de plástico, 

barro, xaxim ou lata 
Artigo 350 , VI do RICMS/SP 

Prancha, pranchão, bloco e tábua, de pinus, de araucária ou de 

eucalipto, exceto quando destinados à indústria de aglomerado ou 

de compensado, bloco moldado com serragem ou resíduos de 

fibras vegetais ou bloco moldado com fibras recicladas, para 

fabricação de paletes ou estrados de madeira 

Artigo 350 , VIII  do RICMS/SP 

Produtos de higiene pessoal - Estabelecimento detentor de regime 

especial que realize operações das quais resultem em saldos 

credores elevados e continuados do ICMS ou estejam perdendo 

competitividade em virtude da aplicação da Resolução do Senado 

Federal nº 13/2012, ou da variação da carga tributária nas 

sucessivas entradas e saídas de mercadorias 

Artigo 327-J , § 1º do RICMS/SP

Produtos de perfumaria - Estabelecimento detentor de regime 

especial que realize operações das quais resultem em saldos 

credores elevados e continuados do ICMS ou estejam perdendo 

competitividade em virtude da aplicação da Resolução do Senado 

Federal nº 13/2012, ou da variação da carga tributária nas 

sucessivas entradas e saídas de mercadorias 

Artigo 327-J , § 1º do RICMS/SP

Produtos hortifrutigranjeiros em estado natural relacionados no art. 

36 do Anexo I do RICMS-SP/2000 
Artigo 353 do RICMS/SP

Propeno  Artigo 400-P do RICMS/SP 

Querosene de aviação e querosene iluminante  Artigo 421 do RICMS/SP

Ração animal, concentrado ou suplemento  Artigo 356 do RICMS/SP

Rami em fibra natural ou engomada  Artigo 354 , XII do RICMS/SP

Resíduos de materiais (papel usado ou apara de papel, sucata de 

metal, caco de vidro, retalho, fragmento ou resíduo de plástico, de 

borracha ou de tecido) 

Artigo 392 do RICMS/SP

Sorgo em espiga, em cacho ou em grão  Artigo 354 , XIII do RICMS/SP

Subprodutos da reciclagem de pneus e resíduos de borracha 

(negros-de-carbono - NCM 2803.00.19 e óleos combustíveis - NCM 

2710.19.22) 

Artigo 400-Z1 do RICMS/SP

Trigo em grão, exceto para semeadura  Artigo 352-A do RICMS/SP 

Tungue em semente  Artigo 354 , XIV do RICMS/SP 

Artigo 391 do RICMS/SP
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Operações abrangidas pelo diferimento 

Diferimento

Produto  Fundamento legal 

Açúcar, Álcool, Melaço - Mercadorias destinadas à sua fabricação 

ou à geração de energia a partir da biomassa  Artigos 345 a 346-B do RICMS/SP 

Álcool etílico anidro carburante ou biodiesel puro - B100  Artigo  419 do RICMS/SP 

Algodão em caroço, algodão em pluma ou outro produto resultante 

do beneficiamento 
Artigos  329 e 330 do RICMS/SP  

Alumínio  Artigo 400-D do RICMS/SP 

Amendoim em baga ou em grão, milho em palha, em espiga ou em 

grão, e soja, em vagem ou batida 
Artigo 350 , II do RICMS/SP 

Artesanato (produtos de)   Artigo 3º do Anexo XXI do RICMS/SP  

Ativo imobilizado  Artigo 29 , § 2º-A - DDTT

Aves  Artigo 363 do RICMS/SP

Autopeças - Estabelecimento detentor de regime especial que 

realize operações das quais resultem em saldos credores 

elevados e continuados do ICMS ou estejam perdendo 

competitividade em virtude da aplicação da Resolução do Senado 

Federal nº 13/2012, ou da variação da carga tributária nas 

sucessivas entradas e saídas de mercadorias 

Artigo 327-J , § 1º do RICMS/SP

Bobina, chapa e barra de aço, perfil em L de aço; tubo de aço; pino; 

mola e folha de mola; eixo, freio (travões) e suas partes, gancho e 

outros sistemas de engate, pára-choques e suas partes e outras 

partes de veículos para vias férreas 

RICMS-SP/2000 , art. 27 , I DDTT

Borracha natural e matérias-primas provenientes de sua extração  Artigo 350 , IX do RICMS/SP

Café cru, em coco ou em grão  Artigo 333 do RICMS/SP

Casulo do bicho-da-seda, Centeio em casca ou em cacho, Cevada 

em casca ou em cacho, Chá em folha, Folhas de eucalipto, Fumo 

em folha, Gergelim em vagem ou batido, Girassol em semente, 

Guandu em vagem ou batido, Hortelã em folha         

Artigo 354 do RICMS/SP

Coelho  Artigo 362 do RICMS/SP

Cominho  Artigo 352 do RICMS/SP

Cooperativa de estabelecimentos rurais  Artigo 328 do RICMS/SP

Couro ou pele, em estado fresco, salmourado ou salgado, de 

produto gorduroso não comestível de origem animal, inclusive o 

sebo, de osso, de chifre ou de casco 

Artigo 383 do RICMS/SP

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

Embalagens industriais usadas  Artigo 400-J do RICMS/SP

Embalagem para acondicionamento de conserva de legumes 

vegetais (efeitos a partir de 1º.01.2016) 
Artigo 400-X do RICMS/SP

Embalagem para acondicionamento de leite longa vida  Artigo 400-T do RICMS/SP

Essência de terebintina ou colofônia  Artigo 350, V do RICMS/SP 

Etanol Anidro Combustível (EAC)  Artgo 419-B do RICMS/SP

Etileno  Artigo 400-P do RICMS/SP

Feijão  Artigo 348 do RICMS/SP

Gado em pé e produtos resultantes da matança  Artigos 364 e 365 do RICMS/SP

Gás natural  Artigo 422 do RICMS/SP

Gás natural destinado a estabelecimento fabricante de vidro 

classificado nas subposições 7003, 7005, 7006, 7007, 7009 e 7010 

da NCM

Artgo 422-B do RICMS/SP

Garrafas PET usadas e produto resultante de sua moagem ou 

trituração 
Artigo 394-A do RICMS/SP

Gasolina de aviação e óleo combustível  Artigo 421 do RICMS/SP

Goma resina de pinus  Artigo 350 , IV do RICMS/SP

Implementos agrícolas - Estabelecimento detentor de regime 

especial que realize operações das quais resultem em saldos 

credores elevados e continuados do ICMS ou estejam perdendo 

competitividade em virtude da aplicação da Resolução do Senado 

Federal nº 13/2012, ou da variação da carga tributária nas 

sucessivas entradas e saídas de mercadorias 

Artigo 327-J , § 1º do RICMS/SP

Insumos da indústria naval  Decreto nº 46.082/2001 

Insumos agropecuários  Artigos 356 a 361 do RICMS/SP

Insumos agropecuários (óleo diesel e sementes, adubo, ração e 

outros) - operações realizadas por estabelecimento que centralize 

a sua aquisição 

Artigo 400-W do RICMS/SP

Insumos da indústria de aminoácidos  Artigo 400-F do RICMS/SP

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

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 

Leite cru, pasteurizado ou reidratado  Artigo 389 do RICMS/SP

Madeira de pinus, de araucária ou de eucalipto, em tora, torete, 

cavacos ou resíduos de madeira, exceto quando destinados à 

indústria de aglomerado ou de compensado 

Artigo 350 , VII do RICMS/SP

Máquinas ou implementos agrícolas  Decreto nº 51.608/2007 

Mamona em cacho, em baga ou em grão  Artigo 350 , I do RICMS/SP

Matéria-prima ou produto intermediário destinados a 

estabelecimento fabricante de compressores para uso não 

industrial, classificados no código 2814-3/02 da CNAE 

Artigo 395-C1 do RICMS/SP

Matéria-prima ou produto intermediário a ser utilizado na fabricação 

de embarcações para esporte e lazer, classificadas na posição 

8903 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), com destino a 

fabricante das referidas embarcações 

Artigo 400-U do RICMS/SP

Matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem 

(Regime Especial Simplificado de Exportação) 
Artigo 450-B do RICMS/SP

Menta em folha  Artigo 354 , X do RICMS/SP

Nafta petroquímica  Artgo 400-O do RICMS/SP

Óleo de Petróleo  Artigo 411-B do RICMS/SP

Oliveira em baga ou em cacho  Artigo 354 , XI do RICMS/SP

Ovo ou larva do bicho-da-seda  Artigo 350 , III do RICMS/SP

Pescado exceto os crustáceos e os moluscos, em estado natural, 

resfriados, congelados, salgados, secos, eviscerados, filetados, 

postejados ou defumados para conservação, exclusivamente nas 

seguintes operações: 

a) desembaraço de mercadoria importada do exterior; e 

b) saída interna realizada por piscicultor ou pescador. 

Petróleo bruto  Artigo 411 do RICMS/SP

Polpa de fruta congelada  Artigo 350 , IX do RICMS/SP

Plantas ornamentais, ainda que plantadas em suporte de plástico, 

barro, xaxim ou lata 
Artigo 350 , VI do RICMS/SP 

Prancha, pranchão, bloco e tábua, de pinus, de araucária ou de 

eucalipto, exceto quando destinados à indústria de aglomerado ou 

de compensado, bloco moldado com serragem ou resíduos de 

fibras vegetais ou bloco moldado com fibras recicladas, para 

fabricação de paletes ou estrados de madeira 

Artigo 350 , VIII  do RICMS/SP 

Produtos de higiene pessoal - Estabelecimento detentor de regime 

especial que realize operações das quais resultem em saldos 

credores elevados e continuados do ICMS ou estejam perdendo 

competitividade em virtude da aplicação da Resolução do Senado 

Federal nº 13/2012, ou da variação da carga tributária nas 

sucessivas entradas e saídas de mercadorias 

Artigo 327-J , § 1º do RICMS/SP

Produtos de perfumaria - Estabelecimento detentor de regime 

especial que realize operações das quais resultem em saldos 

credores elevados e continuados do ICMS ou estejam perdendo 

competitividade em virtude da aplicação da Resolução do Senado 

Federal nº 13/2012, ou da variação da carga tributária nas 

sucessivas entradas e saídas de mercadorias 

Artigo 327-J , § 1º do RICMS/SP

Produtos hortifrutigranjeiros em estado natural relacionados no art. 

36 do Anexo I do RICMS-SP/2000 
Artigo 353 do RICMS/SP

Propeno  Artigo 400-P do RICMS/SP 

Querosene de aviação e querosene iluminante  Artigo 421 do RICMS/SP

Ração animal, concentrado ou suplemento  Artigo 356 do RICMS/SP

Rami em fibra natural ou engomada  Artigo 354 , XII do RICMS/SP

Resíduos de materiais (papel usado ou apara de papel, sucata de 

metal, caco de vidro, retalho, fragmento ou resíduo de plástico, de 

borracha ou de tecido) 

Artigo 392 do RICMS/SP

Sorgo em espiga, em cacho ou em grão  Artigo 354 , XIII do RICMS/SP

Subprodutos da reciclagem de pneus e resíduos de borracha 

(negros-de-carbono - NCM 2803.00.19 e óleos combustíveis - NCM 

2710.19.22) 

Artigo 400-Z1 do RICMS/SP

Trigo em grão, exceto para semeadura  Artigo 352-A do RICMS/SP 

Tungue em semente  Artigo 354 , XIV do RICMS/SP 

Artigo 391 do RICMS/SP
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Operações abrangidas pelo diferimento 

Diferimento

Produto  Fundamento legal 

Açúcar, Álcool, Melaço - Mercadorias destinadas à sua fabricação 

ou à geração de energia a partir da biomassa  Artigos 345 a 346-B do RICMS/SP 

Álcool etílico anidro carburante ou biodiesel puro - B100  Artigo  419 do RICMS/SP 

Algodão em caroço, algodão em pluma ou outro produto resultante 

do beneficiamento 
Artigos  329 e 330 do RICMS/SP  

Alumínio  Artigo 400-D do RICMS/SP 

Amendoim em baga ou em grão, milho em palha, em espiga ou em 

grão, e soja, em vagem ou batida 
Artigo 350 , II do RICMS/SP 

Artesanato (produtos de)   Artigo 3º do Anexo XXI do RICMS/SP  

Ativo imobilizado  Artigo 29 , § 2º-A - DDTT

Aves  Artigo 363 do RICMS/SP

Autopeças - Estabelecimento detentor de regime especial que 

realize operações das quais resultem em saldos credores 

elevados e continuados do ICMS ou estejam perdendo 

competitividade em virtude da aplicação da Resolução do Senado 

Federal nº 13/2012, ou da variação da carga tributária nas 

sucessivas entradas e saídas de mercadorias 

Artigo 327-J , § 1º do RICMS/SP

Bobina, chapa e barra de aço, perfil em L de aço; tubo de aço; pino; 

mola e folha de mola; eixo, freio (travões) e suas partes, gancho e 

outros sistemas de engate, pára-choques e suas partes e outras 

partes de veículos para vias férreas 

RICMS-SP/2000 , art. 27 , I DDTT

Borracha natural e matérias-primas provenientes de sua extração  Artigo 350 , IX do RICMS/SP

Café cru, em coco ou em grão  Artigo 333 do RICMS/SP

Casulo do bicho-da-seda, Centeio em casca ou em cacho, Cevada 

em casca ou em cacho, Chá em folha, Folhas de eucalipto, Fumo 

em folha, Gergelim em vagem ou batido, Girassol em semente, 

Guandu em vagem ou batido, Hortelã em folha         

Artigo 354 do RICMS/SP

Coelho  Artigo 362 do RICMS/SP

Cominho  Artigo 352 do RICMS/SP

Cooperativa de estabelecimentos rurais  Artigo 328 do RICMS/SP

Couro ou pele, em estado fresco, salmourado ou salgado, de 

produto gorduroso não comestível de origem animal, inclusive o 

sebo, de osso, de chifre ou de casco 

Artigo 383 do RICMS/SP

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

Embalagens industriais usadas  Artigo 400-J do RICMS/SP

Embalagem para acondicionamento de conserva de legumes 

vegetais (efeitos a partir de 1º.01.2016) 
Artigo 400-X do RICMS/SP

Embalagem para acondicionamento de leite longa vida  Artigo 400-T do RICMS/SP

Essência de terebintina ou colofônia  Artigo 350, V do RICMS/SP 

Etanol Anidro Combustível (EAC)  Artgo 419-B do RICMS/SP

Etileno  Artigo 400-P do RICMS/SP

Feijão  Artigo 348 do RICMS/SP

Gado em pé e produtos resultantes da matança  Artigos 364 e 365 do RICMS/SP

Gás natural  Artigo 422 do RICMS/SP

Gás natural destinado a estabelecimento fabricante de vidro 

classificado nas subposições 7003, 7005, 7006, 7007, 7009 e 7010 

da NCM

Artgo 422-B do RICMS/SP

Garrafas PET usadas e produto resultante de sua moagem ou 

trituração 
Artigo 394-A do RICMS/SP

Gasolina de aviação e óleo combustível  Artigo 421 do RICMS/SP

Goma resina de pinus  Artigo 350 , IV do RICMS/SP

Implementos agrícolas - Estabelecimento detentor de regime 

especial que realize operações das quais resultem em saldos 

credores elevados e continuados do ICMS ou estejam perdendo 

competitividade em virtude da aplicação da Resolução do Senado 

Federal nº 13/2012, ou da variação da carga tributária nas 

sucessivas entradas e saídas de mercadorias 

Artigo 327-J , § 1º do RICMS/SP

Insumos da indústria naval  Decreto nº 46.082/2001 

Insumos agropecuários  Artigos 356 a 361 do RICMS/SP

Insumos agropecuários (óleo diesel e sementes, adubo, ração e 

outros) - operações realizadas por estabelecimento que centralize 

a sua aquisição 

Artigo 400-W do RICMS/SP

Insumos da indústria de aminoácidos  Artigo 400-F do RICMS/SP

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

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 

Leite cru, pasteurizado ou reidratado  Artigo 389 do RICMS/SP

Madeira de pinus, de araucária ou de eucalipto, em tora, torete, 

cavacos ou resíduos de madeira, exceto quando destinados à 

indústria de aglomerado ou de compensado 

Artigo 350 , VII do RICMS/SP

Máquinas ou implementos agrícolas  Decreto nº 51.608/2007 

Mamona em cacho, em baga ou em grão  Artigo 350 , I do RICMS/SP

Matéria-prima ou produto intermediário destinados a 

estabelecimento fabricante de compressores para uso não 

industrial, classificados no código 2814-3/02 da CNAE 

Artigo 395-C1 do RICMS/SP

Matéria-prima ou produto intermediário a ser utilizado na fabricação 

de embarcações para esporte e lazer, classificadas na posição 

8903 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), com destino a 

fabricante das referidas embarcações 

Artigo 400-U do RICMS/SP

Matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem 

(Regime Especial Simplificado de Exportação) 
Artigo 450-B do RICMS/SP

Menta em folha  Artigo 354 , X do RICMS/SP

Nafta petroquímica  Artgo 400-O do RICMS/SP

Óleo de Petróleo  Artigo 411-B do RICMS/SP

Oliveira em baga ou em cacho  Artigo 354 , XI do RICMS/SP

Ovo ou larva do bicho-da-seda  Artigo 350 , III do RICMS/SP

Pescado exceto os crustáceos e os moluscos, em estado natural, 

resfriados, congelados, salgados, secos, eviscerados, filetados, 

postejados ou defumados para conservação, exclusivamente nas 

seguintes operações: 

a) desembaraço de mercadoria importada do exterior; e 

b) saída interna realizada por piscicultor ou pescador. 

Petróleo bruto  Artigo 411 do RICMS/SP

Polpa de fruta congelada  Artigo 350 , IX do RICMS/SP

Plantas ornamentais, ainda que plantadas em suporte de plástico, 

barro, xaxim ou lata 
Artigo 350 , VI do RICMS/SP 

Prancha, pranchão, bloco e tábua, de pinus, de araucária ou de 

eucalipto, exceto quando destinados à indústria de aglomerado ou 

de compensado, bloco moldado com serragem ou resíduos de 

fibras vegetais ou bloco moldado com fibras recicladas, para 

fabricação de paletes ou estrados de madeira 

Artigo 350 , VIII  do RICMS/SP 

Produtos de higiene pessoal - Estabelecimento detentor de regime 

especial que realize operações das quais resultem em saldos 

credores elevados e continuados do ICMS ou estejam perdendo 

competitividade em virtude da aplicação da Resolução do Senado 

Federal nº 13/2012, ou da variação da carga tributária nas 

sucessivas entradas e saídas de mercadorias 

Artigo 327-J , § 1º do RICMS/SP

Produtos de perfumaria - Estabelecimento detentor de regime 

especial que realize operações das quais resultem em saldos 

credores elevados e continuados do ICMS ou estejam perdendo 

competitividade em virtude da aplicação da Resolução do Senado 

Federal nº 13/2012, ou da variação da carga tributária nas 

sucessivas entradas e saídas de mercadorias 

Artigo 327-J , § 1º do RICMS/SP

Produtos hortifrutigranjeiros em estado natural relacionados no art. 

36 do Anexo I do RICMS-SP/2000 
Artigo 353 do RICMS/SP

Propeno  Artigo 400-P do RICMS/SP 

Querosene de aviação e querosene iluminante  Artigo 421 do RICMS/SP

Ração animal, concentrado ou suplemento  Artigo 356 do RICMS/SP

Rami em fibra natural ou engomada  Artigo 354 , XII do RICMS/SP

Resíduos de materiais (papel usado ou apara de papel, sucata de 

metal, caco de vidro, retalho, fragmento ou resíduo de plástico, de 

borracha ou de tecido) 

Artigo 392 do RICMS/SP

Sorgo em espiga, em cacho ou em grão  Artigo 354 , XIII do RICMS/SP

Subprodutos da reciclagem de pneus e resíduos de borracha 

(negros-de-carbono - NCM 2803.00.19 e óleos combustíveis - NCM 

2710.19.22) 

Artigo 400-Z1 do RICMS/SP

Trigo em grão, exceto para semeadura  Artigo 352-A do RICMS/SP 

Tungue em semente  Artigo 354 , XIV do RICMS/SP 

Artigo 391 do RICMS/SP
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Demonstração

Ajuste SINIEF nº 02/2018 - DOU de 04.04.2018

Dispõe sobre as remessas de mercadorias destinadas a demonstração e mostruário.

...

Cláusula décima quinta. Fica revogado o Ajuste SINIEF 08/2008, de 4 de julho de 

2008. 

Cláusula décima sexta. Este ajuste entra em vigor na data da sua publicação no Diário 

Oficial da União, produzindo efeitos a partir do 1º dia do segundo mês subsequente ao 

da publicação. 
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Demonstração

Ajuste SINIEF nº 02/2018 - DOU de 04.04.2018

Dispõe sobre as remessas de mercadorias destinadas a demonstração e mostruário.

...

Cláusula primeira. As operações com mercadorias destinadas a demonstração e

mostruário devem observar o disposto neste ajuste.

Cláusula segunda. Considera-se demonstração a operação pela qual o contribuinte

remete mercadorias a terceiros, em quantidade necessária para se conhecer o produto.
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Demonstração

Ajuste SINIEF nº 02/2018 - DOU de 04.04.2018

Regras gerais – Demonstração 

• Suspensão do ICMS – prazo 60 dias

• Suspensão abrange a remessa e o retorno 

• Operação interna e interestadual 

• Destinatário contribuinte ou não contribuinte

• Suspensão abrange o diferencial de alíquotas da EC nº 87/2015

• ICMS – pagamento  - transmissão de propriedade  ou estouro do prazo

• Estouro de prazo – emissão de nota fiscal para lançamento do ICMS próprio 

e Difal, se for o caso 
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Demonstração

Ajuste SINIEF nº 02/2018 - DOU de 04.04.2018

Regras gerais – Demonstração

• CFOP 5.912 ou 6.912

• Emissão de nota fiscal de entrada – retorno de não contribuinte – CFOP 

1.913 ou 2.913

• Retorno promovido por contribuinte – CFOP 5.913 ou 6.913

 Transmissão de propriedade : 

 Não contribuinte do ICMS

 Emissão de NF de entrada – retorno simbólico  - quando o adquirente não é 

contribuinte do ICMS – CFOP 1.949 ou 2.949
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Demonstração

Ajuste SINIEF nº 02/2018 - DOU de 04.04.2018

Regras gerais – Demonstração

 Emissão de nota fiscal de venda

 Contribuinte do ICMS 

 Nota fiscal de retorno simbólico - CFOP 1.949 ou 2.949

 Emissão de nota fiscal de venda

• Procedimento aplicável para RPA e Simples Nacional

• Tributação até 31.05.2018 - Respostas a Consulta nº 16.513/2017, nº 

15.663/2017 e nº 15.042/17 aplica-se suspensão do ICMS na operação 

interna e na interestadual o não destaque do ICMS.  
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Mostruário

Ajuste SINIEF nº 02/2018 - DOU de 04.04.2018

Dispõe sobre as remessas de mercadorias destinadas a demonstração e mostruário.

...

Cláusula terceira. Considera-se operação com mostruário a remessa de amostra de

mercadoria, com valor comercial, a empregado ou representante, com o objetivo de

estes apresentarem o produto aos seus potenciais clientes.

§ 1º Não se considera mostruário aquele formado por mais de uma peça com

características idênticas, tais como: mesma cor, mesmo modelo, espessura,

acabamento e numeração diferente.

§ 2º Na hipótese de produto formado por mais de uma unidade, tais como: meias,

calçados, luvas, brincos, somente é considerado como mostruário se composto apenas

por uma unidade das partes que o compõem.
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Ajuste SINIEF nº 02/2018 - DOU de 04.04.2018

Regras gerais – Mostruário

• Suspensão do ICMS – prazo 90 dias

• Suspensão abrange a remessa e o retorno 

• Operação interna e interestadual 

• Destinatário contribuinte ou não contribuinte

• Suspensão abrange o diferencial de alíquotas da EC nº 87/2015

• CFOP 5.912 ou 6.912 – dados do empregado ou representante 

• Trânsito em todo território nacional com a NF de remessa

Mostruário
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Ajuste SINIEF nº 02/2018 - DOU de 04.04.2018

Regras gerais – Mostruário

• Emissão de nota fiscal de entrada – retorno CFOP 1.913 ou 2.913 – dados 

do estabelecimento

• Procedimento aplicável para RPA e Simples Nacional

• Sem regra sobre o estouro de prazo????

Mostruário


