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Obs:

Os PROTOCOLOS encontram‐se:

vide senha na GSM

(*)

v.110909http://www.gsm.cnt.br/ftp/316TabelaIncidenciasIPIICMSST.pdf

http://www.fiscodata.com.br/cgi‐bin/tex?SP9933

http://pfe.fazenda.sp.gov.br/st_legislacao_m.shtm

11 4013 3666  www.gsm.cnt.br 

Como encontrar a TRIBUTACAO correta em relação ao PRODUTO fabricado em vossa empresa:
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Para encontrar a alíquota ICMS:

Verificar se a NCM corresponde ao produto fabricado, consultando o endereco: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aliquotas/DownloadArqTIPI.htm  

A BC ICMS = Vr Produto + Despesas Acessorias(constantes da NF) ‐ Descontos Incondicionais(dados na própria NF) + IPI(se o adquirente for consumidor final),

independente ser INSCRITO ou não no ICMS.

Consultar as colunas( 6 e 7) e verificar se o produto pode ter BC Reduzida. Se sim, fazer a correspondência no quadro de alíquotas abaixo, de acordo com a alíquota já

encontrada anteriormente. Observar que este beneficio tem prazo vencimento, se vencido o prazo, consulte a GSM.
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http://www.gsm.cnt.br/ftp/301ApuracaoSTEntradasSaidasOutrosEstados2.xls

http://www.fiscodata.com.br/cgi‐bin/tex?SP9932
E

obs: não há ST em venda direta industria a consumidor final, pois nessa operacao não há substituto, nem substituído tributário

Se o Estado de DESTINO tiver acordo com SÃO PAULO(via PROTOCOLO):

No caso de o PRODUTO estar sujeito a BC Reduzida e Aliquota Reduzida, pode‐se aplicar este BENEFICIO, inclusive para os calculo da

SUBSTITUICAO TRIBUTÁRIA, com base art. 12, Anexo II; art. 51, § único, 2; e art 261, todos do RICMS/2000

Rua Santa Rita, 451 ‐ centro ‐ Itu ‐ SP ‐ CEP 13.300‐070gsm@gsm.cnt.br

Para encontrar a aliquota IPI:

Se o Estado de DESTINO NÃO tiver PROTOCOLO com SÃO PAULO, a NOTA FISCAL será emitida com destaque ICMS da operação própria,

sem a SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, independente do produto já ter sofrido a ST anteriormente. A recuperação do ICMS operação própria será no RAICMS,

mediante lançamento em OUTROS CRÉDITOS, como: Cre Rel Ope Pro ICMS recolhido ant por Substituto, art. 271, RICMS/SP. 

A BC IPI = Vr Produto + Despesas Acessorias(constantes da NF). Descontos Incondicionais(dados na propria NF) não são excluidos da BC

Verificar a partir da NCM  se o produto terá ALIQUOTA ICMS Integral(coluna 3) ou Reduzida(colunas 4 e 5)

verificar ainda se o produto está sujeito a Substituição Tributária. Neste caso, vide abaixo

Para venda a OUTRA UNIDADE FEDERACAO observar o previsto nos itens: 1, 2 e 3, abaixo

integração ou consumo em processo de industrialização;

outro estabelecimento do mesmo titular, desde que não varejista, caso em que a responsabilidade pela retenção será do estabelecimento destinatário, devendo essa circunstância

ser indicada no campo "Informações Complementares" do respectivo documento fiscal. Esse procedimento não autoriza o estabelecimento destinatário atacadista a receber, sem

retenção antecipada do imposto, mercadoria de outro contribuinte responsável pela retenção;

a tabela ST e IVA‐ST de SP pode ser tambem encontrada no site abaixo: vide senha com a GSM

estabelecimento paulista, quando a operação subseqüente estiver amparada por isenção ou não‐incidência;

A Tabela de INCIDENCIAS será encontrada em Formulario Proprio
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Para efeito de SUBSTITUICAO TRIBUTARIA do ICMS, não haverá a ST, quando o produto for destinado a:

O REMETENTE deve efetuar o cálculo do ICMS ST e destacar na NF emitida, aplicando a alíquota interna do Estado DESTINO sobre o preço varejo, previsto no PROTOCOLO e

deduzindo o imposto próprio pela alíquota interestadual correspondente, utilizando o IVA‐ST ajustado, calculado no endereço abaixo:  

Se o REMETENTE for INSCRITO no Estado DESTINO, mensalmente, por apuracao, irá repassar o ICMS SUBSTITUIÇAO aquele Estado; ou                                        

Se o REMETENTE NÃO for INSCRITO no Estado DESTINO, a cada remessa fazer a GNRE através do programa:

http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_Principal.jsp , pagar a GNRE e enviar ANEXA a NF emitida

outro estabelecimento responsável pelo pagamento do imposto por sujeição passiva por substituição, em relação à mesma mercadoria ou a outra mercadoria enquadrada na

mesma modalidade de substituição, caso em que a responsabilidade pela retenção será do estabelecimento destinatário, devendo essa circunstância ser indicada no campo

"Informações Complementares" do respectivo documento fiscal. Esse procedimento não se aplica na hipótese em que o estabelecimento destinatário da mercadoria tenha a

responsabilidade tributária atribuída pela legislação apenas pelo fato de receber mercadoria de outra Unidade da Federação e não autoriza o estabelecimento destinatário

atacadista a receber, sem a retenção antecipada do imposto, mercadoria de outro contribuinte responsável pela retenção;

Descer até o quadro aliquotas no rodapé e fazer a correspondencia de acordo com o destino do produto(SP, regioes SU, SE, CO, NO ou NE)

Determinar a aliquota IPI correspondente a NCM encontrada

Se o produto é de REVENDA e já houve a RETENÇÃO anteriormente, destaque o ICMS operação própria na NF, e recolha o ICMS‐ST como acima. A recuperação do

ICMS operação própria será no RAICMS, mediante lançamento em OUTROS CRÉDITOS, como: Cre Rel Ope Pro Substituto, art. 270,I, RICMS/SP. Já, a recuperacao do

ICMS ST, sómente mediante pedido RESSARCIMENTO a SEFAZ, conforme art. 269,IV,RICMS/SP e Portaria CAT 17/99.

Em DADOS ADICIONAIS mencionar o(s) texto(s) legal(is) constantes das colunas 4 a 8, linha NCM, obrigatoriamente!

Se o produto tiver enquadrado em mais de uma coluna, aproveitam‐se os dois beneficios, neste caso a BC é reduzida e a aliquota também

Se o produto tiver beneficio somente de aliquota, utilizar a coluna 4 primeiramente e a coluna 5 subsidiariamente


