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Verificar na TIPI qual a posicao do produto, com muito

detalhe, atraves da composicao do mesmo, a forma,

tamanho, etc

http://www.fiscodata.com.br/cgi-bin/leg?010242
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A CST tem relacao com o destino da mercadoria, a quem

sera vendida, se tem ou não ST, enfim, antes de defini-la

verificar tambem a tributacao do produto

http://www.gsm.cnt.br/ftp/303CodigoSituacaoTributariaICMSRPA2013.pdf
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A CFOP, a mesma coisa, tem relacao com o destino da

mercadoria, a quem sera vendida, se tem ou não ST, enfim,

antes de defini-la verificar tambem a tributacao do produto

http://www.infobip.com.br/cfop.htm

Após a sequencia acima entramos na parte de IMPOSTOS

Base de Calculo do IPI Vr Produto + Despesas Acessorias(constantes da NF).

Eventuais DESCONTOS INCONDICIONAIS(dados na propria

NF) não são excluidos da BC

Val Pro + Des Ace

Determinar a ALIQUOTA a partir da NCM acima(1) http://www.fiscodata.com.br/cgi-bin/leg?010242 

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

Val Pro + Des Ace - Des Inc + IPI(se CF)

A Base de Calculo pode ainda sofrer Reducao ou não e para

tal deve-se analisar a legislacao pertinente, conforme

tabela ao lado e quadro abaixo

http://www.gsm.cnt.br/ftp/316TabelaIncidenciasIPIICMSST.xls  

Determinar a aliquota a partir das

informacoes acima, mas, observar

o quadro ao lado, pois de acordo

com a BC poderao haver variacoes

na mesma, se o produto tiver

algum beneficio fiscal

Quando o produto destina-se a Comercializacao posterior e esta inserido nas situacoes previstas no art. 313 do RICMS

Quando isso ocorre necessario apurar o IVA ou MARGEM

de LUCRO do mesmo, tabela acima

Calcular o ICMS ST conforme tabela, ao lado http://www.gsm.cnt.br/ftp/301ApuracaoSTEntradasSaidasOutrosEstados2.xls 

http://www.fiscodata.com.br/cgi-bin/tex?SP01180011313 

COMO CALCULAR A TRIBUTACAO A PARTIR DE CADA ITEM DE PRODUTO
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20 ICMS

IPI
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Qual a NCM do produto?

Qual a CST a ser usada

Qual o CFOP?

Base de Calculo do ICMS

A Substituicao Tributaria ocorreICMS ST

100% 100% 100% 73,33% 73,33% 73,42% 48,88%

18% 12% 12% 18% 12%

12% 12% 12% 12%

7% 7% 7% 7%

18% 12% 12% 12% 18%

Base Calculo em %

SP em %

4% p/CST com inicio 3, 6 ou 7, na operacao entre CONTRIBUINTES interestaduais

Sul  e SE(-ES) em %

CO, NO, NE(+ES) em %

Não Contribuinte em %

Importada


