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Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
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NF-e Legislação
• Ajuste SINIEF nº 07/2005 – Institui a NF-e e o Documento
Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica;
• Protocolo ICMS nº 10/2007 – Estabelece a obrigatoriedade
da utilização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para os setores
que especifica;
• Portaria CAT nº 162/2008 – Dispõe sobre a emissão da Nota
Fiscal Eletrônica – NF-e e do Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica – DANFE, o credenciamento de
contribuintes e dá outras providências;
• Manual de Orientação do Contribuinte - versão 6.0 Setembro 2015;
3

Conceito da Nota Fiscal Eletrônica
Documento de existência apenas digital, emitido e
armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar,
para fins fiscais, operações de circulação de mercadorias,
prestação de serviços de transporte ou outros eventos fiscais
relativos ao imposto realizados entre as partes, e cuja
validade jurídica é garantida pela assinatura digital do
remetente (garantia de autoria e de integridade) e pela
recepção, pelo Fisco, antes da ocorrência do Fato Gerador.
(Portaria CAT nº 162/2008)
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Detalhes Técnicos sobre a NF-e
• Substitui a Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A em todas as
operações (Art. 212-O Decreto 45.490/2000)
• Substitui modelo 4 para produtor rural, nos termos da
legislação;
• Novo tipo de documento fiscal (modelo 55);
• Arquivo eletrônico padrão XML;
• Cada NF-e é um documento autônomo;
• Envio pela Internet (web service) antes da saída da
mercadoria da empresa.
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Detalhes Técnicos sobre a NF-e
• Emissão DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para acompanhar o trânsito da mercadoria;
• Chave de Acesso para Identificação Unívoca do Documento
Eletrônico;
• Código de barras Unidimensional no DANFE para facilitar a
leitura da chave de acesso da NF-e;
• Numeração da NF-e é sequencial de 1 a 999.999.999, por
estabelecimento e por série, devendo ser reiniciada quando
atingido esse limite.
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Credenciamento voluntário
•

Para a emissão da NF-e, o contribuinte deverá estar
previamente credenciado pela Secretaria da Fazenda.

O credenciamento a que se refere o “caput” poderá ser:

1 - voluntário, quando solicitado pelo contribuinte;
2 - de ofício, quando efetuado pela Secretaria da Fazenda.
Portaria CAT 162/2008, art. 2º, § 1º
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Obrigatoriedade da Nota Fiscal Eletrônica

Regra geral da obrigatoriedade
A obrigatoriedade aplica-se a TODAS as operações
praticadas em TODOS os estabelecimentos pertencentes aos
contribuintes, localizados em território paulista, a partir da
PRIMEIRA DATA que sujeite à obrigatoriedade qualquer de
seus estabelecimentos, sendo vedada a emissão de Nota
Fiscal, modelo 1 ou 1-A.
Portaria CAT 162/2008, art. 7º, § 3º, Item 1
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Obrigatoriedade – NF-e
Anexo I da Port. CAT 162/08 - leva em consideração a
atividade
exercida
pelo
contribuinte
em
cada
estabelecimento, independentemente da Classificação
Nacional de Atividades Econômicas - CNAE e do percentual
que esta atividade represente em seu faturamento.
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Obrigatoriedade – NF-e

Anexo II da Port. CAT 162/08 - considera a CNAE principal
ou secundária de qualquer estabelecimento do contribuinte.
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Obrigatoriedade – NF-e
 Independentemente da atividade econômica exercida
(desde 1º.12.2010) para contribuintes que realizarem
operações destinadas a:
 Administração Pública direta ou indireta, inclusive
empresa pública e sociedade de economia mista, de
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
 Destinatário localizado em outra unidade da Federação;

 Operação de comércio exterior.
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Obrigatoriedade – NF-e
A partir de 1º.01.2016

O estabelecimento que estiver enquadrado no Regime
Periódico de Apuração – RPA.
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Obrigatoriedade – NF-e
A partir de 1º-10-2018
Optantes do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - “Simples Nacional”.

13

Obrigatoriedade – NF-e
Independentemente da atividade econômica exercida, a
partir de 1º.01.2016:
operações de saída de mercadoria com destino a outro
estabelecimento ou a trabalhador autônomo ou avulso que
prestar serviço pessoal, num e noutro caso, para
industrialização, classificada nos códigos 5.901, 5.924, 6.901
ou 6.924 do Código Fiscal de Operações e Prestações CFOP.
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Obrigatoriedade – NF-e
A obrigatoriedade de emissão de NF-e aplica-se a todas as
operações praticadas em todos os estabelecimentos
pertencentes aos contribuintes, localizados em território
paulista, a partir da primeira data que sujeite à
obrigatoriedade qualquer de seus estabelecimentos, sendo
vedada a emissão de Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, exceto
nas hipóteses do § 4º
Portaria CAT 162/2008, Art. 7º, § 3°
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Obrigatoriedade – NF-e
O destinatário deverá verificar o correto cumprimento da
obrigação de emissão da NF-e, sendo vedado o
recebimento de mercadoria acobertada por outro tipo de
documento fiscal, exceto nas hipóteses previstas nos
incisos II e III do artigo 20, hipótese em que deverá
proceder na forma do artigo 32.
Portaria CAT nº 162/2008, Art. 31
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Exceções à obrigatoriedade da NF-e
 1 - prevista no inciso I, ao estabelecimento onde não se pratique, nem se
tenha praticado nos últimos 12 meses, as atividades previstas no Anexo
I, ainda que a atividade seja realizada em outro estabelecimento do
mesmo titular, desde que o contribuinte não esteja obrigado nos termos
dos incisos II ou IV;
 prevista nos incisos I, II e IV, ao de fabricante de aguardente (cachaça)
ou de vinho, enquadrado nos códigos das CNAE 1111-9/01,1111-9/02 ou
1112-7/00, que tenha auferido receita bruta, no exercício anterior, inferior
a R$ 360.000,00;
 2 - na entrada de sucata de metal, com peso inferior a 200 Kg (duzentos
quilogramas), adquirida de particulares, inclusive catadores, desde que,
ao final do dia, seja emitida NF-e englobando o total das entradas
ocorridas;
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Exceções à obrigatoriedade da NF-e
 3 - na operação interna, para acobertar o trânsito de mercadoria remetida
por pessoa não obrigada à emissão de documento fiscal, na hipótese do
artigo 136, inciso I, § 1º do Regulamento do ICMS, situação em que a
NF-e deverá ser emitida no momento da real entrada no estabelecimento
destinatário da mercadoria.
 4 - na operação de saída destinada à Administração Pública, referida na
alínea “a” do inciso III, desde que, cumulativamente:
a) o destinatário esteja localizado neste Estado;
b) a operação seja realizada fora do estabelecimento;
c) sejam adotados os procedimentos previstos nas alíneas do item 2.
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Microempreendedor Individual - MEI -NF-e
Conforme disposto no item 1 do Comunicado CAT nº
32/2009, o MEI fica dispensado da emissão de documento
fiscal quando praticar:
a) operações ou prestações cujo destinatário ou tomador
seja pessoa física;
b) operações cujo destinatário seja pessoa inscrita no
(CNPJ) e contribuinte do ICMS no Estado de São Paulo,
hipótese em que o destinatário ficará obrigado a emitir Nota
Fiscal de Entrada nos termos do artigo 136, inciso I, “a”, do
RICMS
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Microempreendedor Individual - MEI -NF-e
Conforme disposto no artigo 7º, § 4º, “5” da Portaria CAT nº
162/2008, deverão, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal
Eletrônica - NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal,
modelo 1 ou 1-A, porém a obrigatoriedade não se aplica a
emissão da NF-e ao Microempreendedor Individual MEI, de que trata o artigo 18-A da Lei Complementar
federal 123/2006.

Considerando que o Estado de São Paulo autorizou a
empresa do MEI a emitir a nota fiscal eletrônica, a
SEFAZ/SP, por meio da Resposta à Consulta 21389/2020,
esclarece que o adquirente contribuinte de ICMS deve emitir
a nota fiscal de entrada, ainda que o MEI emita nota fiscal
de saída eletrônica ou não.
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Modelo - Operacional
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Resultados possíveis do processamento da NF-e:
1 – Autorização de uso

2 - Rejeição, em virtude de:
A) falha na recepção ou no processamento do arquivo;
B) falha no reconhecimento da autoria ou da integridade do
arquivo digital;
C) remetente não credenciado para emissão da NF-e;
D) duplicidade de número da NF- e;
E) falha na leitura do número da NF- e;
F) outras falhas no preenchimento ou no leiaute do arquivo da
NF- e;
3 - Denegação da Autorização de Uso da NF-e, em virtude da
irregularidade fiscal do emitente e irregularidade fiscal do
destinatário.
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Resultados possíveis do processamento da NF-e:
Deverão ser escrituradas no Livro Registro de Entradas
ou no Livro Registro de Saídas, sem valores monetários e
de acordo com a legislação pertinente, as informações
relativas:
- aos números de NF-e que tiverem sido inutilizados;
- aos números de NF-e utilizados em arquivos digitais que
tiveram a Autorização de Uso de NF-e denegada;
- às NF-e emitidas e posteriormente canceladas.
Art. 39 da Portaria CAT nº 162/2008
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Validação dos dados cadastrais do destinatário
Operações Internas

Comunicado CAT 06, de 27-02-2012
Esclarece sobre a denegação, pela Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo, da Autorização de Uso da NF-e devido à irregularidade cadastral do
destinatário.
O Coordenador da Administração Tributária comunica que:
1 – o CONFAZ e o Secretário da Receita Federal do Brasil, por meio do Ajuste
SINIEF 10/11, estabeleceram que a Autorização de Uso da NF-e poderá ser
denegada em virtude de irregularidade fiscal do destinatário, a critério de cada
unidade federada.
2 – a citada denegação, no que se refere à irregularidade cadastral, passará a
ser aplicada pela SEFAZ/SP, relativamente às operações internas, a partir de
02/04/2012, conforme disposto nos artigos 13, II, e 35-A da Portaria CAT-162/08.
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Validação dos dados cadastrais do destinatário
3 - para que não ocorra a denegação, o destinatário paulista deverá estar enquadrado em
alguma das seguintes situações no Cadastro de Contribuintes do ICMS - CADESP:
a) “ativa”;
b) outra situação cadastral que seja compatível com a realização de operações de aquisição de
mercadorias, tais como:
b.1) “suspensa” em razão de existir processo em tramitação para baixa da inscrição estadual;
em razão de inatividade presumida passível de cassação; ou em razão de se estar aguardando
registro junto à Agência Nacional do Petróleo (ANP) ou Departamento Nacional de Produção
Mineral (DNPM);

b.2) “baixada” por ter havido encerramento da inscrição cadastral neste Estado em razão de
enquadramento do contribuinte em regime especial de inscrição única.
4 – Não haverá denegação se o destinatário estiver desobrigado de inscrição no CADESP.
5 – Fica sem efeito o Comunicado CAT 05, de 17-2-2012.
www.cadesp.fazenda.sp.gov.br
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Validação dos dados cadastrais do destinatário
Operações interestaduais:
Relação de UFs integrantes do Cadastro Centralizado de Contribuintes: AC, AL, AM,
AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR,
RS, SC, SE, SP, TO
Dentro do Sistema NF-e, as SEFAZ mantém um "Cadastro Centralizado de
Contribuintes (CCC)" com o objetivo de viabilizar a validação do destinatário em
uma operação interestadual. Atualmente ainda não são todas as SEFAZ que
mantém o Cadastro Centralizado de Contribuintes e esta transação consulta este
cadastro.
Utilizado como filtro da consulta o CNPJ completo (14 posições) ou a Inscrição do
Contribuinte. Ao invés do CNPJ, pode ser informado também unicamente o CNPJBase (8 primeiras posições do CNPJ).
Ainda como suporte a pesquisa para determinação do CNPJ, pode ser informado o
nome da empresa, ou parte do nome da empresa. A intenção é auxiliar a
identificação da empresa a ser consultada.
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-CCC.aspx
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http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx
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Nota Fiscal Eletrônica – Contingência
Quando, em decorrência de problemas técnicos, não for
possível transmitir a NF-e à Secretaria da Fazenda ou obter
resposta à solicitação de Autorização de Uso da NF-e, o
contribuinte poderá operar em contingência, hipótese em que
deverá ser gerado outro arquivo digital, conforme definido
em Ato COTEPE, e adotada uma das providências a seguir
apresentadas.

Portaria CAT 162/2008 Art. 20.
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Disponibilidade Serviço Autorização NF- e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx
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http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/disponibilidade.aspx?vers
ao=0.00&tipoConteudo=Skeuqr8PQBY

31
31

32
32

33

Conceito de Contingência para a NF- e
• A contingência é apenas de comunicação ou de autorização
de uso da NF-e, não de emissão!
• Não existe alternativa de contingência para o caso de não
conseguir emitir NF-e (exemplo: falta de energia);
Contingência pode ocorrer devido problemas técnicos:

•Sistema emissão NF-e contribuinte;
•Sistema autorização da SEFAZ;
•Comunicação (Internet);
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Modalidades de Emissão da NF- e
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Conceito de Contingência para a NF- e
a) NORMAL – é o procedimento padrão de emissão da NF-e com
transmissão da NF-e para a Secretaria de Fazenda da unidade federada
ondo o emissor está estabelecido para obter a autorização de uso.
O DANFE será impresso em papel comum após o recebimento da
autorização de uso da NF-e;
b) EPEC – Evento Prévio de Emissão em Contingência – é alternativa de
emissão de NF-e em contingência com o registro prévio do resumo das NF-e
emitidas.
O registro prévio das NF-e permite a impressão do DANFE em papel
comum.

A validade do DANFE está condicionada à posterior transmissão da NF-e
(tipo de emissão ""4- Contingência EPEC"") para a SEFAZ de Origem;
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Conceito de Contingência para a NF- e
c) SVC – Sefaz Virtual de Contingência – é alternativa de emissão de NFe em contingência com transmissão da NF-e para uma das Sefaz Virtuais
de Contingência.
Nesta modalidade de contingência o DANFE pode ser impresso em papel
comum e não existe necessidade de transmissão da NF-e para a SEFAZ
de origem quando cessarem os problemas técnicos que impediam a
transmissão.
A utilização da SVC depende de ativação da SEFAZ de origem, o que
significa dizer que a SVC só entra em operação quando a SEFAZ de
origem estiver com problemas técnicos que impossibilitam a recepção da
NF-e.;
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Conceito de Contingência para a NF- e
d) FS-DA – Contingência com uso do Formulário de Segurança para
impressão de Documento Auxiliar do Documento Fiscal eletrônico – é a
alternativa mais simples para a situação em que exista algum impedimento
para obtenção da autorização de uso da NF-e, como por exemplo, um
problema no acesso à internet ou a indisponibilidade da SEFAZ de origem
do emissor.
Neste caso, o emissor pode optar pela emissão da NF-e em contingência
com a impressão do DANFE em Formulário de Segurança.
O envio das NF-e emitidas (tipo de emissão ""5 - Contingência em
Formulário de Segurança FS-DA"") nesta situação para SEFAZ de origem
será realizado quando cessarem os problemas técnicos que impediam a sua
transmissão
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Emissão Normal
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EPEC - Evento Prévio de Emissão em Contingência
• Documentado pela NT 01/2014 versão 1.10;
• O EPEC permite à empresa solicitar o registro do "Evento Prévio de
Emissão em Contingência“ anterior à emissão do documento em si com um
leiaute mínimo de informações.
• O EPEC deve ser enviado para o Ambiente Nacional (AN), utilizando-se o
Web Service de Eventos genérico, criado para este fim.
• A autorização da DPEC permite a impressão do DANFE em papel comum,
considerando-se emitida a NF-e a partir do momento da impressão deste
DANFE, sob condição resolutória de posterior transmissão da NF-e para a
SEFAZ de circunscrição do contribuinte.
• Transmissão das NF-e imediatamente após a cessação dos problemas
técnicos que impediam a transmissão da NF-e, observando o prazo limite
de até 7(sete) dias a contar da emissão em contingência
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EPEC - Evento Prévio de Emissão em Contingência

Os principais benefícios deste tipo de contingência são:

• Reduzir custo da emissão em Formulário de Segurança
(FS-DA);
• Prover uma rota alternativa em caso de falha da
infraestrutura de internet para acesso a SEFAZ
Autorizadora, não tendo sido ativada a SEFAZ Virtual de
Contingência para a UF;
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EPEC - Evento Prévio de Emissão em Contingência
• Geração de arquivo pequeno, com melhores condições de transmissão, em
função de possível problema de largura de banda e outras restrições na
transmissão (uso de linha discada, rede de celular, etc.) com as seguintes
informações da NF-e:







Gerar a NF-e com “tpEmis = 4”,
UF, CNPJ e Inscrição Estadual do emitente;
Chave de Acesso;
UF e CNPJ ou CPF do destinatário;
Valor Total da NF-e, Valor Total do ICMS e Valor Total do ICMS-ST;
Outras informações constantes no leiaute.

• Impressão do DANFE em papel comum, em duas vias
• A Chave de Acesso desta NF-e é exatamente a mesma Chave de Acesso do
EPEC autorizado anteriormente.
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SEFAZ Virtual de Contingência – SVC
• Substituiu o SCAN de forma obrigatória desde 01/10/2014 - NT 07/2013
versão 1.03;
• Transmissão do arquivo xml da NF-e para a SVC - Não é necessária a
transmissão da NF-e para a SEFAZ de origem quando cessarem os
problemas técnicos que impediam a transmissão;
• Impressão do DANFE em papel comum, em uma via;
• Não exige mudança de série;
• continuidade da numeração
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Formulário de Segurança – FS- DA
• A contingência com o uso do formulário de segurança é o processo mais
simples de implementar, sendo o processo de contingência que tem a menor
dependência de recursos de infraestrutura, hardware e software para ser
utilizado.
• Procedimentos do emissor:
 atribuir novo número de NF-e para as NF-e transmitidas que estão
pendentes de retorno;

 informar o motivo de entrada em contingência com data, hora com minutos
e segundos do seu início, que devem ser impressas no DANFE;
 gerar o XML da NF-e com outro número e, eventualmente, outra série, caso
já tenha transmitido a NF-e com o campo tpEmis com valor “1”;
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Formulário de Segurança – FS- DA

 Impressão de pelo menos duas vias do DANFE em formulário de segurança
constando no corpo a expressão “DANFE em Contingência - impresso em
decorrência de problemas técnicos”, tendo as vias a seguinte destinação:
 uma das vias permitirá o trânsito das mercadorias e deverá ser mantida em
arquivo pelo destinatário pelo prazo estabelecido na legislação tributária
para a guarda de documentos fiscais;
 a outra via deverá ser mantida em arquivo pelo emitente pelo prazo
estabelecido na legislação tributária para a guarda dos documentos fiscais.
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Formulário de Segurança – FS- DA
• transmitir as NF-e imediatamente após a cessação dos problemas
técnicos que impediam a transmissão da NF-e, observando o prazo de
até 7(sete) dias a contar da emissão em contingência.
• Chave de Acesso da NF-e é a mesma Chave de Acesso do DANFE
emitido em Formulário de Segurança;
• Autorização de PAFS – Pedido de Autorização de Formulário de
Segurança e deve ser adquirido junto a um dos fabricantes no país
(relação no site Confaz) ou de gráficas autorizadas (Portaria CAT
183/2010);
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Quadro Resumo das modalidades de
emissão da NF-e
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Eventos – NF-e
Evento é uma ocorrência relacionada a uma NF-e (Ajuste SINIEF 7/05, Cláusula décima
quinta-A:
I - Cancelamento,
XI - Declaração Prévia de Emissão em contingência,
II - Carta de Correção Eletrônica,
III - Registro de Passagem Eletrônico;

IV - Ciência da Emissão,
IV - Ciência da Operação,
V - Confirmação da Operação,

VI - Operação não Realizada,
VII - Desconhecimento da Operação,
VIII - Registro de Saída,
IX - Vistoria Suframa,
X - Internalização Suframa,

XII - NF-e Referenciada em outra NF-e, registro que
esta NF-e consta como referenciada em outra NF-e;

XIII - NF-e Referenciada em CT-e, registro que esta
NF-e consta em um Conhecimento Eletrônico de
Transporte;
XIV - NF-e Referenciada em MDF-e, registro que esta
NF-e consta em um Manifesto Eletrônico de
Documentos Fiscais.
XV - Manifestação do Fisco, registro realizado pela
autoridade fiscal com referência ao conteúdo ou à
situação da NF-e;

XVI - Pedido de Contribuinte, registro realizado pelo
contribuinte de solicitação de prorrogação de prazo de
retorno de remessa para industrialização.
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Eventos – NF-e
Os eventos serão registrados por:

I - qualquer pessoa, física ou jurídica, envolvida ou relacionada com a
operação descrita na NF-e, conforme leiaute, prazos e procedimentos
estabelecidos no Manual de Orientação do Contribuinte;
II - órgãos da Administração Pública direta ou indireta, conforme leiaute, prazos
e procedimentos estabelecidos na documentação do Sistema da NF-e.
A administração tributária responsável pelo recebimento do registro do evento
deverá transmiti-lo para o Ambiente Nacional da NF-e, a partir do qual será
distribuído para os destinatários especificados na cláusula oitava.
Os eventos serão exibidos na consulta definida na cláusula décima quinta,
conjuntamente com a NF-e a que se referem.
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Manifestação do destinatário
Conjunto de eventos, que permite que o destinatário da NF-e possa se
manifestar sobre a sua participação comercial descrita na NF-e, confirmando
as informações prestadas pelo seu fornecedor e emissor do respectivo
documento fiscal (Nota técnica 2012/002 e Portaria CAT 162/2008).

Este processo é composto de quatro eventos:

1. Ciência da Emissão

2. Confirmação da Operação
3. Registro de Operação não Realizada
4. Desconhecimento da Operação
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Manifestação do destinatário
A manifestação do destinatário será obrigatória para:
1.

estabelecimentos distribuidores de combustíveis, a partir de 01-03-2013, em relação
às NF-e que acobertarem operações com combustíveis e lubrificantes, derivados ou
não de petróleo;

2. postos de combustíveis e transportadores revendedores retalhistas, a partir de 01-072013, em relação às NF-e que acobertarem operações com combustíveis e
lubrificantes, derivados ou não de petróleo;
3. estabelecimentos adquirentes de álcool para fins não combustíveis, transportado a
granel, a partir de 01-07-2014, em relação às NF-e que acobertarem operações com
essa mercadoria;
4. estabelecimentos distribuidores ou atacadistas, a partir de 01-08-2015, em relação às
NF-e que acobertarem operações com:
a) cigarros;
b) bebidas alcoólicas, inclusive cervejas e chopes;
c) refrigerantes e água mineral.
Portaria CAT nº 162/2008 – Anexo III
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Carta de Correção – NF-e
Após a concessão da Autorização de Uso da NFe, o emitente poderá sanar erros em
campos específicos da NFe, por meio de Carta de Correção Eletrônica - CC-e
transmitida à SEFAZ, exceto os erros a baixo:
1 - às variáveis consideradas no cálculo do valor do imposto, tais como: valor da
operação ou da prestação, base de cálculo e alíquota;
2 - a dados cadastrais que impliquem alteração na identidade ou no endereço de
localização do remetente ou do destinatário;
3 - à data de emissão da NF-e ou à data de saída da mercadoria.
4 - ao número e série da NF-e.
Quando houver mais de uma CC-e para uma mesma NF-e, deverão ser
consolidadas na última CC-e todas as informações retificadas anteriormente
Portaria CAT 162/2008, art. 19
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Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica
• Requisitos para o Pedido de Cancelamento:

• Após a concessão de Autorização de Uso;
• Prazo não superior a 24 horas (desde 01/01/2012) da Autorização de
Uso. (Em SP aceita-se cancelamento extemporâneo em até 480 horas)

• Não tenha havido a circulação da mercadoria;
• Pedido de Cancelamento via web service síncrono à Administração
Tributária que autorizou a NF- e;

(Port. CAT 162/08, art. 18).
DN CAT 05/2019 - Aplicabilidade da denúncia espontânea
56

Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica
Após o prazo de 480 horas, a NF-e pode ser cancelada somente com a aprovação do Posto
Fiscal de vinculação. O pedido deve ser acompanhado da:
chave de acesso da NF-e a ser cancelada extemporaneamente;

folha do livro Registro de Saídas e/ou Entradas, correspondente ao lançamento da operação
ou prestação ou declaração de que faz uso da EFD (Escrituração Fiscal Digital);
comprovação de que a operação não ocorreu:
declaração firmada pelo representante legal do destinatário/remetente de que faz uso da EFD
ou declaração de que não ocorreu a operação e de que não utilizou como crédito o valor do
imposto registrado no documento fiscal ou;
tratando-se de pedido que envolva estabelecimento situado em outra UF, cópia de
correspondência entregue pelo destinatário à repartição fiscal do seu domicílio, em que declare
que não utilizou como crédito, ou que estornou, a quantia restituenda ou compensada.
A resposta do pedido será enviada via Domicílio Eletrônico do Contribuinte - DEC.
Após a autorização do Posto Fiscal de vinculação, o emitente da NF-e deve transmitir o
cancelamento da NF-e como evento, via sistema, dentro do prazo de 15 dias.
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Inutilização de Número de NF- e
• Inutilização de números de NF- e não utilizados, na eventualidade de
quebra de sequência da numeração (exemplo: Rejeição NF-e);
• Prazo até o dia 10 do mês subsequente.
• Pedido de Inutilização deve conter:
Série da NF- e;

Número da NF- e inicial e Final a ser inutilizada;
Justificativa do pedido de inutilização
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Inutilização de Número de NF- e
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Portaria CAT nº 162/2008 – Demais regras
Artigo 30 - O destinatário deverá:

I - ao receber a NF-e, verificar:
a) a validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e;
b) a concessão da Autorização de Uso da NF-e, mediante consulta eletrônica à
Secretaria da Fazenda;
Artigo 33 - O emitente e o destinatário da NF-e deverão:
I - conservar a NF-e em arquivo digital, sob sua guarda e responsabilidade,
pelo prazo previsto no artigo 202 do Regulamento do ICMS, mesmo que fora
da empresa, para apresentação ao fisco quando solicitado;
II - utilizar o código “55” na escrituração da NF-e, para identificar o modelo.
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Portaria CAT nº 162/2008 – Demais regras
Artigo 39 - Deverão ser escrituradas no Livro Registro de Entradas ou no Livro
Registro de Saídas, sem valores monetários e de acordo com a legislação
pertinente, as informações relativas:
I - aos números de NF-e que tiverem sido inutilizados;
II - aos números de NF-e utilizados em arquivos digitais que tiveram a
Autorização de Uso de NF-e denegada;
III - às NF-e emitidas e posteriormente canceladas.
Artigo 40 - Aplica-se à NF-e e ao DANFE subsidiariamente a disciplina relativa
à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A.
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NF-e v. 4.00 – Total da NF-e - IPI Devolvido
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NF-e v. 4.00 – Total da NF-e - IPI Devolvido
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 436 de 30 de Novembro de 2009
ASSUNTO: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI

EMENTA: DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS. EMISSÃO DE NOTA
FISCAL. Na devolução de produtos ao fabricante, o
estabelecimento que fizer a devolução deverá emitir nota fiscal
para acompanhar o produto, declarando o número, data da
emissão e o valor da operação constante do documento originário,
bem assim indicando o imposto relativo às quantidades devolvidas
e a causa da devolução, sem destaque do imposto. O fato gerador
do IPI, neste caso, ocorre na saída do produto do estabelecimento
remetente e não do estabelecimento que opera a devolução.
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Devolução de mercadorias por Simples Nacional
Devolução de mercadorias
Na hipótese de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55 a
base de cálculo e o ICMS porventura devido devem ser indicados nos
campos próprios, conforme estabelecido em manual de especificações e
critérios técnicos da NF-e, baixado nos termos do Ajuste SINIEF que
instituiu o referido documento eletrônico.
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IPI - ICMS/SP - REFLEXOS DO
ENQUADRAMENTO DE PRODUTOS NA
NCM DA TIPI
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NCM
O código de
atualmente pela
sua origem no
âmbito mundial
(OMC).

classificação fiscal de mercadorias, fixado
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), tem
Sistema Harmonizado (SH), e é definido em
através da Organização Mundial do Comércio

Referido código, composto por 8 dígitos, tem por objetivo
realizar uma aproximação do comércio entre os países que o
adotam, proporcionando uma unificação que possibilita o acesso
às informações dos produtos e do mercado internacional.
Na legislação brasileira, os códigos da NCM, bem como os
produtos a que eles se referem, constam na TIPI (Tabela de
Incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados) Decreto nº 8950/2016, cuja íntegra é possível acessar no site
do planalto (https://www.gov.br/planalto/pt-br).
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NCM
•

Apesar da obrigatoriedade de classificar o produto no código da NCM recair ao
fabricante do bem, a utilização correta do código influencia também os estabelecimentos
comerciais, uma vez que referido código é utilizado para determinação da alíquota de
impostos, aplicação de benefício fiscal (por exemplo, isenção e redução de base de
cálculo do ICMS), tributação diferenciada (suspensão, substituição tributária etc),
identificação do produto nos documentos fiscais, bem como para fins de controle
estatístico e determinação do tratamento administrativo requerido para determinado
produto no comércio exterior.

•

E por que a obrigatoriedade de classificar o produto no código da NCM cabe ao
fabricante? Ora, é o fabricante que possui os dados completos do produto, o
detalhamento dos insumos utilizados, a forma da produção, assim como todos os
detalhes físicos e químicos, para o perfeito enquadramento na TIPI.

•

O trabalho de enquadrar produtos nos códigos da NCM é complexo, pois exige
conhecimento técnico aprofundado no setor que o produto se enquadra. Considerando
que na TIPI estão catalogados desde animais vivos a obras de arte, é possível afirmar
ser humanamente impossível um profissional possuir gabarito para o enquadramento de
todos os produtos.
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NCM
O maior desafio no processo de classificação dos produtos é o enquadramento da descrição
comercial do bem na descrição técnica constante na TIPI, uma vez que o legislador utiliza neste
ordenamento uma nomenclatura extremamente técnica e específica para cada setor de produtos.
Se, por ex, o empresário for procurar na TIPI a NCM de refrigerante, não localizará em nenhuma
de suas seções a denominação comercial de seu produto.
No capítulo 22 da TIPI, posição 02, encontra-se:
2202 Águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de
outros edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, exceto sucos (sumos) de
frutas ou de produtos hortícolas, da posição 20
E na subposição 1000, consta:
2202.10.00
Águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de
açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas
Assim, na TIPI a nomenclatura utilizada para catalogar o produto, que comercialmente é chamado
de refrigerante, é: “águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou
aromatizadas”. Exemplo simples que demonstra o quão técnica é a linguagem da TIPI e o quão
difícil é o enquadramento dos produtos na NCM.
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NCM
• Frisa-se que a Consultoria CPA é especialista na análise de
questões práticas sobre a legislação contábil, tributária, trabalhista
e previdência. Desta forma, assim como a grande maioria das
empresas de consultoria, não faz parte do escopo da Consultoria
CPA o enquadramento de produto na NCM.
• A princípio, o próprio estabelecimento contribuinte do IPI deve
determinar o respectivo código na NCM do produto, o que requer
familiaridade com o Sistema Harmonizado de Designação e
Codificação de Mercadoria e com as Regras Gerais para a
Interpretação do Sistema Harmonizado, por meio de pesquisa
efetuada na Tarifa Externa Comum (TEC) ou na Tabela de
Incidência do IPI (TIPI), nas Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (NESH) e nas ementas de Pareceres e Soluções de
Consulta publicada no Diário Oficial da União.
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NCM
• Orienta-se que o fabricante do bem, em posse de todas as
características técnicas de seu produto, analise as regras da NESH
(Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias – IN 1788/2018) para o correto
enquadramento na NCM.

• Caso o contribuinte fique com dúvida em qual NCM utilizar, deverá
consultar formalmente a Receita Federal do Brasil, observando as
disposições contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.464/2014.
• Ressalta-se que a consulta formulada nos termos da Instrução
Normativa RFB nº 1.464/2014 é o único instrumento oficial que o
contribuinte possui para dirimir dúvidas sobre a correta classificação
fiscal de mercadorias na NCM.
• Os riscos da utilização de código incorreto da NCM vão desde a
emissão de documento fiscal em desacordo com o preceito legal, isto é,
com utilização de informação incorreta, tributação errada dos impostos,
à aplicação indevida de beneficio fiscal, dentre outras situações.
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NCM
• Nota-se que a classificação fiscal de mercadorias é um
mecanismo de alta importância para, não somente determinar
os tributos envolvidos nas operações de importação e
exportação, e de saída de produtos industrializados, como
também, para fins de controle estatístico e determinação do
tratamento administrativo requerido para determinado produto
no comércio exterior.
• Por fim, a classificação de um produto depende,
necessariamente, de conhecimento técnico sobre o produto,
o conhecimento sobre a legislação tributária não é suficiente
para definir o código da NCM de um produto.
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NCM - Análise da Tributação
• Para a análise completa da tributação no Estado de
São Paulo, deve-se pesquisar a alíquota, se existe
previsão de isenção, redução de base de cálculo,
substituição tributária das operações subsequentes,
substituição tributária das operações antecedentes
(diferimento) ou suspensão do ICMS.
• O primeiro passo para a pesquisa é possuir o código
da NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)
completo (8 dígitos), bem como a descrição do bem.
Referido código dever estar de acordo com a TIPI em
vigor, para tanto, deve-se analisar o Decreto nº
8950/16 no site do planalto.
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NCM - Análise da Tributação
• No Brasil os produtos estão classificados com base na NCM/SH, e este
código é utilizado para identificação dos tributos incidentes, benefícios
fiscais e sistemática de cobrança aplicáveis a determinado produto. Até
1996, a codificação adotada no país era a Nomenclatura Brasileira
Mercadorias, também derivada do Sistema Harmonizado - NBM/SH,
que possuía 10 dígitos.

• O Regulamento do ICMS – Decreto 45.490/2000, utiliza a codificação da
NCM/SH para estabelecer alíquotas internas, isenções, reduções de
base de cálculo, crédito presumidos e substituição tributária para os
produtos.
• Se não bastasse toda a legislação a ser pesquisada na análise da
tributação, a legislação paulista em muitas passagens ainda cita o
código do produto antigo baseado na NBM-SH ( 10 dígitos) em vez do
código da NCM, o atualmente utilizado. Nesse caso o contribuinte deve
analisar qual código da NCM atual substitui o código antigo na NBM –
SH que consta na legislação.
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NCM - Análise da Tributação
•

A pesquisa inicia-se na análise da alíquota no Estado de São Paulo. No artigo
53-A do RICMS/SP estão elencados os produtos sujeitos a 7%, no art. 54 os
produtos sujeitos à alíquota de 12%, no art. 54-A os produtos sujeito à
alíquota interna de 20 %, no art. 55 os produtos sujeitos á alíquota de 25%,
por fim no art. 55-A os produtos sujeitos à alíquota de 30%.

•

Além disso, existem duas Resoluções da Secretaria da Fazenda, a nº 04/1998
e a nº 31/2008 que trazem previsão de alíquota interna de 12% para,
respectivamente: máquinas, aparelhos e equipamentos industrias,
implementos e tratores agrícolas e produtos da indústria de processamento
eletrônico de dados.

•

Se o produto pesquisado não constar em nenhum desses atos legais significa
que está sujeito à alíquota interna de 18%.

•

A pesquisa da alíquota faz-se por exclusão, não há uma lista dos produtos
que estão sujeitos à 18%. Se o produto não constar como sujeito a nenhuma
alíquota diferenciada (7%, 12%, 20%, 25% ou 30%) ficara´ sujeito à alíquota
regra, que é de 18%, com base no art. 52, inc. I do RICMS/SP.
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NCM - Análise da Tributação
• As hipóteses de isenção constam no Anexo I do RICMS/SP,
enquanto as hipóteses de redução de base de cálculo
constam no Anexo II do RICMS/SP. Assim como na pesquisa
de alíquota, a de benefício fiscal deve ser feita por NCM e por
descrição.
• Tratando-se de benefício fiscal, a interpretação deve ser
sempre literal, devendo o pesquisador ter muito cuidado com
os requisitos para aplicação. (art. 111 do Código Tributário
Nacional).
• Existe artigo que prevê o benefício apenas para operações
internas, outro apenas para as interestaduais, outro apenas
para determinado contribuinte da cadeia, por ex apenas para o
fabricante, outro apenas para produtos usados, outro proíbe a
aplicação o e o destinatário for optante do Simples outro traz a
proibição se o destinatário for consumidor final.
75

ISENÇÃO
I – Isenção (anexo I do RICMS/SP):

•Condicionada
•Incondicionada
•Aplicação para determinadas operações
•Manutenção do Crédito
•Prazo determinado ou indeterminado
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Benefícios Fiscais - ISENÇÃO
Artigo 36 (HORTIFRUTIGRANJEIROS) - Operações com os
seguintes produtos em estado natural, exceto quando
destinados à industrialização (Convênio ICM-44/75, com
alteração dos Convênios ICM-20/76, ICM-7/80, cláusula
primeira, ICM-24/85, ICM-30/87, ICMS-68/90 e ICMS-17/93, e
Convênio ICMS-124/93, cláusula primeira, V, 2):

§ 2º - Não se exigirá o estorno do crédito do imposto relativo às
mercadorias beneficiadas com a isenção prevista neste artigo.
(prazo indeterminado)
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Benefícios Fiscais - ISENÇÃO
Artigo 41 (INSUMOS AGROPECUÁRIOS) - Operações
internas realizadas com os insumos agropecuários a seguir
indicados (Convênio ICMS-100/97, cláusulas primeira, com
alteração dos Convênios ICMS-97/99 e ICMS-8/00, segunda,
terceira, quinta e sétima, e Convênio ICMS-5/99, cláusula
primeira, IV, 29):
§ 3º - Não se exigirá o estorno do crédito do imposto relativo às
mercadorias beneficiadas com esta isenção.
Prorrogado, até 30.04.19, pelo Convênio ICMS 133/2017.
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Benefícios Fiscais - ISENÇÃO
Artigo 78 (TRANSPORTE DE PASSAGEIROS) - Prestação de serviço de
transporte (Convênios ICMS-37/89 e ICMS-151/94, cláusula primeira, VI, "n"):
I - de estudantes ou trabalhadores, realizado sob fretamento contínuo em área
metropolitana, assim entendida a formada por municípios adjacentes, constituintes
de um mesmo mercado de trabalho, com urbanização contínua;

II - de passageiros, com características de transporte urbano ou metropolitano,
comum ou seletivo, assim considerado aquele que:
a) obedecer a linha regular com itinerário e horários previamente estabelecidos e
viagens intermitentes;

b) estiver destinado a transporte coletivo popular, mediante concessão do Poder
Público;
c) for realizado por veículo apropriado com especificações aprovadas pelo órgão
estadual competente.
SEM MANUTENÇÃO DE CRÉDITO
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Benefícios Fiscais - ISENÇÃO
Artigo 84 (ZONA FRANCA DE MANAUS) - Saída de produto industrializado de origem
nacional para comercialização ou industrialização nos Municípios de Manaus, Rio Preto da Eva
e Presidente Figueiredo, exceto de açúcar de cana, armas e munições, perfume, fumo, bebida
alcoólica, automóvel de passageiros ou de produto semi-elaborado constante nos Convênios
ICM-7/89, de 27-2-89, e ICMS-15/91, de 25-4-91, desde que (Convênios ICM-65/88, ICMS1/90, cláusula primeira, "caput", ICMS-2/90, cláusula primeira, "caput", ICMS-6/90, ICMS-49/94
e ICMS-36/97, com alteração dos Convênios ICMS-16/99 e ICMS-40/00):
I - o estabelecimento destinatário esteja situado nos referidos municípios;
II - haja comprovação da entrada efetiva do produto no estabelecimento destinatário;
III - seja abatido do preço da mercadoria o valor equivalente ao imposto que seria devido se
não houvesse a isenção;
IV - o abatimento previsto no inciso anterior seja indicado, de forma detalhada, no documento
fiscal.
NOTA - V. Artigo 14 DDTT -Em decisão final proferida em 19.02.2014, o STF declarou
inconstitucional o Convênio ICMS nº 6/1990 , que havia revogado a cláusula terceira do
Convênio ICMS nº 65/1988, que assegura ao estabelecimento industrial que promover a saída
para a ZFM a manutenção dos créditos relativos às matérias-primas, materiais secundários e
materiais de embalagens utilizados na produção dos bens objeto daquela isenção
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REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO
I – Redução de base de cálculo (anexo II do RICMS/SP):

• Condicionada
• Incondicionada

• Aplicação para determinadas operações
• Manutenção do Crédito

• Prazo determinado ou indeterminado
• NÃO ALTERA A ALÍQUOTA DO PRODUTO
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REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO
Artigo 3° - (CESTA BÁSICA) - Fica reduzida a base de cálculo do imposto
incidente nas operações internas com os produtos a seguir indicados, de
forma que a carga tributária resulte no percentual de 7% (sete por cento)
(Convênio ICMS-128/94, cláusula primeira):
§ 2° - Não se exigirá o estorno do crédito do imposto relativo à entrada de
mercadoria, bem como à correspondente prestação de serviço de
transporte, quando destinar-se a integração ou consumo em processo de
industrialização das mercadorias indicadas nos incisos I a XII, XXII e
seguintes.

§ 2º-A - O disposto no § 2º aplica-se também quando se tratar de
beneficiamento de arroz.
PRAZO INDETERMINADO
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REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO
Artigo 12 (MÁQUINAS INDUSTRIAIS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS) Fica reduzida a base de cálculo do imposto incidente nas operações com
máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, ou com máquinas e
implementos agrícolas, arrolados nos Anexos I e II do Convênio ICMS52/91, de 26 de setembro de 1991, de forma que a carga tributária final
incidente corresponda a um dos percentuais a seguir indicados (Convênio
ICMS-52/91):
§ 2º - Este benefício vigorará enquanto vigorar o Convênio ICMS-52/91, de
26 de setembro de 1991.

§ 3º - Não se exigirá o estorno proporcional do crédito do imposto relativo
às mercadorias beneficiadas com a redução de base de cálculo prevista
neste artigo
Prorrogado, até 30.09.19, pelo Convênio ICMS 49/2017
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REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO
Artigo 39 (PRODUTOS ALIMENTÍCIOS) - Fica reduzida a base de cálculo do imposto
incidente nas saídas internas com os produtos alimentícios a seguir indicados,
classificados segundo a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias do Sistema
Harmonizado - NBM/SH, realizadas por estabelecimento fabricante ou atacadista, de
forma que a carga tributária corresponda ao percentual de 12% (doze por cento) (Lei
6.374/89, art. 112):
§ 1º - A redução de base de cálculo prevista neste artigo:

2 - não se aplica à saída destinada a:
a) estabelecimento 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”;
b) consumidor final;
§ 2º - Não se exigirá o estorno proporcional do crédito do imposto relativo às
mercadorias beneficiadas com a redução de base de cálculo prevista neste artigo.
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NCM - Análise da Tributação
• As situações de aplicação da suspensão do ICMS
constam nos artigos 319 e seguintes do RICMS/SP, e em
regra, trazem a aplicação de acordo com a operação e
não com o produto. Por exemplos: suspensão na saída
de demonstração, suspensão na remessa de
industrialização por conta e ordem de terceiros etc.
• A aplicação da suspensão também pode ficar sujeita a
preenchimento de requisito, e se não cumprido, assim
como nas situações de redução e base de cálculo e
isenção, o ICMS será considerado devido desde a saída
da mercadoria.
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Suspensão
•

A suspensão é o instituto pelo qual a legislação permite que o contribuinte efetue o
pagamento do imposto devido em determinada operação, em momento posterior àquele
em que seria devido.

•

O diferimento consiste no adiamento, na postergação, no deslocamento temporal do
momento de lançamento do crédito tributário. Esse adiamento provoca o deslocamento da
responsabilidade tributária, de contribuinte paulista para um sujeito passivo, também
paulista, indicado na legislação como responsável, em etapa posterior de circulação.

•

Como se pode notar, todas as operações amparadas pelo diferimento envolvem
remetentes e destinatários paulistas. Isso significa que o diferimento ocorre sempre em
operações internas.

•

Quanto à suspensão, conforme foi visto anteriormente, é o instituto pelo qual a legislação
permite que o contribuinte efetue o pagamento do imposto devido em determinada
operação, em momento posterior àquele em que seria devido, entretanto sem
deslocamento da responsabilidade tributária. Dessa forma, o mesmo contribuinte que
realizou a saída com suspensão irá recolher o imposto, em momento futuro.
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NCM - Análise da Tributação
• Os produtos sujeitos à substituição tributária das operações
subsequentes estão elencados na Portaria CAT nº 68/2019,
por setor de produtos. E apenas ficarão sujeitos à
substituição tributária os produtos que se encaixem na
descrição e na NCM prevista na referida Portaria CAT.
• Para fins de substituição tributária, o Estado de São Paulo,
através da Decisão Normativa CAT n.º 12/09, esclareceu que
estão sujeitas à substituição tributária as operações com
mercadorias expressamente previstas no RICMS/2000,
sendo que a aplicação desse regime jurídico restringe-se às
mercadorias que se enquadrem, cumulativamente, na
descrição e na classificação na Nomenclatura Brasileira de
Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH constantes no
referido regulamento.
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ST
• Uma vez que o produto conste como sujeita
a esta modalidade de tributação, para o
cálculo faz-se necessário saber o IVA do
produto (Índice de Valor Agregado) que é
publicado através de Portaria CAT. Nessa
pesquisa, a maior dificuldade encontra-se no
fato de não existir no site da SEFAZ/SP uma
listagem das Portaria CAT que estão em
vigor, cabe o contribuinte buscar por ano,
Portaria por Portaria publicada.
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ST
• Tratando-se de aquisição interestadual de produto
sujeito à substituição tributária no Estado de São
Paulo, o contribuinte deve pesquisar também se
há Convenio ou Protocolo ICMS entre os Estados
envolvidos, se houver caberá ao fornecedor a
aplicação da substituição tributária e o
recolhimento do ICMS da ST para o Estado de
São Paulo. Caso não haja Convenio ou Protocolo
ICMS, caberá ao adquirente paulista revendedor o
recolhimento
da
substituição
tributária
(antecipação tributária – art. 426-A do RICMS/SP).
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NCM - Análise da Tributação
• As hipóteses de aplicação de substituição
tributária das operações antecedentes
(diferimento) constam nos artigos 260 e
seguintes, bem como em várias Portarias CAT.
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Artigo 606 do RICMS/SP
• Artigo 606 - As reclassificações, agrupamentos e desdobramentos
de códigos da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema
Harmonizado - NBM/SH não implicam mudanças no tratamento
tributário dispensado pela legislação às mercadorias e bens
classificados nos correspondentes códigos.
• A previsão contida no referido artigo tem por objetivo evitar que as
alterações da TIPI, impliquem em mudanças na tributação do ICMS,
ou seja, ainda que a classificação fiscal tenha sido reclassificada ou
suprimida, essas alterações não têm reflexo na legislação do ICMS.
• Desta forma, não há necessidade de que o Regulamento do
ICMS/SP seja alterado para adequar as classificações fiscais à
nova TIPI. Evidente que tal providência do governo paulista seria
uma demonstração de respeito ao contribuinte paulista, e evitaria
uma série de transtornos.
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IPI - Alíquota Zero –
Novas Hipóteses
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Decreto nº 10.285/2020 – DOU Extra G de 20.03.2020
Reduz temporariamente as alíquotas do Imposto sobre
Industrializados - IPI incidentes sobre os produtos que menciona.

Produtos

DECRETA:
Art. 1º Ficam reduzidas a zero as alíquotas do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI incidentes sobre os produtos classificados nos códigos
relacionados no Anexo a este Decreto, conforme a Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº
8.950, de 29 de dezembro de 2016.
Art. 2º A partir de 1º de outubro de 2020, ficam restabelecidas as alíquotas
do IPI anteriormente incidentes sobre os produtos a que se referem o art.
1º.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Decreto nº 10.285/2020 – DOU Extra G de 20.03.2020
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Decreto nº 10.302/2020 – DOU Extra A de 1º.04.2020
Reduz temporariamente as alíquotas do Imposto sobre
Industrializados - IPI incidentes sobre os produtos que menciona.

Produtos

DECRETA :

Art. 1º Ficam reduzidas a zero as alíquotas do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI incidentes sobre os produtos classificados nos códigos
relacionados no Anexo a este Decreto, conforme a Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº
8.950, de 29 de dezembro de 2016.
Art. 2º A partir de 1º de outubro de 2020, ficam restabelecidas as alíquotas do
IPI anteriormente incidentes sobre os produtos a que se refere o art. 1º.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Decreto nº 64.958/2020 – Redução de base de
cálculo para produtos de couro;
Decreto nº 64.957/2020 - Novas hipóteses de
manutenção do crédito do ICMS nas operações
com insumos agropecuários;
Portaria CAT nº 42/2020 - Prorrogada a vigência
da base de cálculo da substituição tributária
para diversos segmentos;
Portaria CAT nº 46/2020 - Base de cálculo da
substituição tributária na saída de ferramentas.
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Decreto nº 64.958/2020 – DOE SP 1º/05/2020
Artigo 1º - Passa a vigorar, com a redação que se segue, o artigo 66 ao Anexo II do
Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000:
“Artigo 66 (MERCADORIAS DE COBRE) - Fica reduzida a base de cálculo do imposto incidente
na saída interna de mercadorias de cobre classificadas no Capítulo 74 da Nomenclatura
Comum do MERCOSUL - NCM, exceto as indicadas no § 1º, realizada por estabelecimento
fabricante, importador, arrematante de mercadorias importadas e apreendidas, ou atacadista,
exceto para consumidor ou usuário final, de forma que a carga tributária resulte no percentual
de 12% (doze por cento).
§ 1º - O benefício previsto neste artigo não se aplica na saída interna de desperdícios e
resíduos de cobre, inclusive a sucata de cobre, e quaisquer outras mercadorias classificadas na
subposição 7404.00 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM.
§ 2º - Não se exigirá o estorno proporcional do crédito do imposto relativo às mercadorias
beneficiadas com a redução de base de cálculo prevista neste artigo.
§ 3º - Este benefício vigorará enquanto vigorar o Convênio ICMS 16/20, de 3 de abril de 2020.”
(NR).
Artigo 2° - Este decreto entra em vigor em 1º de maio de 2020.
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Decreto nº 64.958/2020 – DOE SP 1º/05/2020
OFÍCIO GS-CAT Nº /2020
Senhor Governador,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a inclusa minuta de decreto que introduz
alteração no Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
- RICMS, tendo em vista o disposto no Convênio ICMS 16/20, de 3 de abril de 2020, celebrado
no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.
A presente proposta altera o artigo 66 do Anexo II do RICMS para conceder redução da base
de cálculo do imposto nas saídas internas de mercadorias de cobre classificadas no Capítulo 74
da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, exceto desperdícios e resíduos de cobre,
inclusive a sucata de cobre, e quaisquer outras mercadorias classificadas na subposição
7404.00, bem como para estender o referido benefício às saídas internas realizadas por
estabelecimento importador, arrematante de mercadorias importadas e apreendidas, ou
atacadista.
Propondo a edição de decreto conforme a minuta, aproveito o ensejo para reiterar-lhe meus
protestos de estima e alta consideração.
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Decreto nº 64.957/2020 – DOE SP 1º/05/2020
Artigo 1º - Passa a vigorar, com a redação que se segue, o item 3 do § 1º do artigo 41 do Anexo I do
Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto
45.490, de 30 de novembro de 2000:
“3 - na hipótese do item 2, não se exigirá o estorno do crédito do imposto relativo às aquisições dos insumos
abaixo indicados, classificados nos correspondentes códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM,
utilizados na preparação da ração, desde que a saída do animal a que ela se destinou seja tributada ou, se
isenta ou não incidente, haja expressa previsão de manutenção do crédito:

a) outras espécies de milho, em grão, NCM 1005.90.10;
b) outros tipos de milho, NCM 1005.90.90;
c) grumos e sêmolas de milho, NCM 1103.13.00;

d) grãos descascados, cortados ou partidos de milho, NCM 1104.23.00;
e) amido de milho, NCM 1108.12.00;
f) soja, mesmo triturada para semeadura, NCM 1201.10.00;
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Decreto nº 64.957/2020 – DOE SP 1º/05/2020
g) outras sojas, mesmo trituradas, NCM 1201.90.00;
h) farinha de soja, NCM 1208.10.00;
i) sêmeas, farelos, outros resíduos de milho, NCM 2302.10.00;

j) tortas e outros resíduos sólidos, mesmo tributados ou em pellets, da extração do óleo de soja, inclusive
farelo de soja, NCM 2304.00.10 ou 2304.00.90.” (NR).
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde 1º de maio de
2020.

Observação:
Art.41, § 1º – An. I do RICMS/SP:
§ 1º - Relativamente ao disposto no inciso V (ração animal, concentrado, suplemento, aditivo, premix ou
núcleo, sendo o fabricante ou o importador devidamente registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA, observado o disposto no § 1º, com destinação exclusiva a uso na pecuária,
apicultura, aquicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura ou sericicultura,):
2 - o benefício aplica-se, ainda, à ração animal preparada em estabelecimento rural ou industrial, na
transferência a outro estabelecimento rural ou industrial do mesmo titular ou na remessa a outro
estabelecimento rural ou industrial em relação ao qual o titular remetente mantiver contrato de produção
integrada.
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Portaria CAT nº 42/2020 – DOE SP 25/04/2020
Legislação Alterada

Segmento

Período prorrogado

Portaria CAT nº 45/2017

Autopeças

até 31.12.2020

Portaria CAT nº 48/2017

Vendas a consumidor final pelo sistema porta-a-porta

até 31.03.2022

Portaria CAT nº 49/2017

Produtos de perfumaria e higiene pessoal

até 31.03.2022

Portaria CAT nº 94/2017

Medicamentos

até 30.06.2021

Portaria CAT nº 104/2017

Produtos de papelaria

até 31.08.2021

Portaria CAT nº 105/2017

Pneumáticos e afins e de pneus e câmaras de ar de
bicicletas

até 31.07.2021

Portaria CAT nº 2/2018

Produtos de perfumaria e de higiene pessoal

até 31.10.2021

Portaria CAT nº 4/2018

Materiais elétricos

até 31.10.2021

Portaria CAT nº 10/2019

Ovos de páscoa de chocolate

até 30.09.2021
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Portaria CAT 46/2020 – DOE SP 1°/04/2020
Estabelece a base de cálculo na saída de ferramentas e congêneres, a que se refere o
artigo 313-Z3 do Regulamento do ICMS
Artigo 1° - No período de 01-05-2020 a 31-01-2023, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do
imposto relativo às saídas subsequentes das mercadorias indicadas no Anexo XVIII da Portaria CAT 68/19, de
13-12-2019, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, será o preço praticado pelo sujeito
passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis
ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo Índice
de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST relacionado no Anexo Único.

...
Artigo 2º - A partir de 01-02-2023, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto relativo às
saídas subsequentes das mercadorias indicadas no Anexo XVIII da Portaria CAT 68/19, de 13-12-2019, com
destino a estabelecimento localizado em território paulista, será o preço praticado pelo sujeito passivo,
incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao
adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo Índice de
Valor Adicionado Setorial - IVA-ST.
Artigo 3º - Fica revogada, a partir de 01-05-2020, a Portaria CAT 88/17, de 22-09-2017.
Artigo 4º - Esta portaria entra em vigor em 01-05-2020.
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Decreto nº 25.729/2020 – DOM de
30.04.2020
Dispõe sobre a regulamentação do Programa
de Pagamento de Débitos Municipais – PPDM
e dá outras providências
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Decreto nº 25.729/2020 – DOM de 30.04.2020
Dispõe sobre a regulamentação do Programa de Pagamento de Débitos Municipais – PPDM e dá outras
providências
Resumo
Ingresso no Programa de Pagamento de Débitos Municipais – PPDM - de 5 de maio de 2020 a 30 de junho de
2020, pela internet, mediante acesso ao sítio da Prefeitura de Sorocaba, através do endereço eletrônico
www.sorocaba.sp.gov.br
Somente será admitida, como forma de regularização de débitos perante a Prefeitura de Sorocaba, a adesão ao
Programa de Pagamento de Débitos Municipais – PPDM, excluída qualquer outra espécie de pagamento
parcelamento de débitos inscritos em Dívida Ativa.
A formalização de ingresso no PPDM somente será homologada mediante a comprovação do efetivo e integral
pagamento do débito confessado, se à vista, ou da 1ª parcela, se mediante parcelamento.
Os honorários advocatícios, incidentes sobre os eventuais processos de execução fiscal comporão o montante
do débito objeto do PPDM, e deverão ser computados no cálculo para pagamento à vista ou parcelado,
conforme a opção feita pelo sujeito passivo.
Os honorários advocatícios incidentes nas demais ações judiciais, mandados de segurança ou embargos à
execução fiscal, que tenham por objeto os débitos do PPDM, deverão ser quitados em juízo nos respectivos
processos.
Anexo I - Instrumento do Termo de Parcelamento
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