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ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

• Regime tributário no qual a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS é atribuída a

contribuinte diferente daquele que realizou a operação de circulação de mercadoria e/ou

prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação

(artigos 6º e 9º da Lei Complementar 87/1996).



ICMS/ST – COMO É CALCULADO?

FÓRMULA:

ICMS-ST = (((Valor da Operação x (1 + MVA)) x Alíq. Interna) – (Valor da Operação x Alíq. ICMS Próprio))

EXEMPLO

Valor da Operação: R$ 100,00

Alíquota ICMS Próprio: 18%

MVA: 30%

Alíquota Interna: 18%

CÁLCULO:

ICMS-ST = (((100 x (1+30%)) x 18%) – (100 x 18%)

ICMS-ST = ((130 x 18%) – 18)

ICMS-ST = 23,40 – 18

ICMS-ST = 5,40

PRESUNÇÃO DA 
MARGEM DO 

LUCRO



QUESTÃO CONTROVERSA: VALOR DA VENDA EFETIVA 
MENOR QUE A MVA
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RE 593.849 e ADI 2.777

• Ações judiciais pleiteando a restituição do ICMS-ST recolhido a maior, pois o valor real da

operação de venda é inferior a MVA aplicável a operação.

• Em outubro de 2016, o Supremo Tribunal Federal reconheceu ser devida a restituição

da diferença do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para frente

se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida (ADI 2.777 e RE

593.849).



ESTADO DE SÃO PAULO RECONHECE O DIREITO DE 
RESTITUIÇÃO DO ICMS/ST PAGO A MAIOR
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COMUNICADO CAT 14/2018

• A Coordenadoria da Administração Tributária do Estado de São Paulo reconheceu o

entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIN 2.777 e RE 593.849 e

informou sobre a admissibilidade dos pedidos administrativos de ressarcimento do

ICMS/ST recolhido a maior, formulados nos termos da Portaria CAT 42/2018.

Observação: somente serão admitidos os pedidos de ressarcimento referentes a período

posterior a 19/10/2016 (data das decisões do STF) ou os pedidos de ressarcimento

referentes a casos anteriores que já estavam em discussão judicial até essa data.

TJSP decidiu que a limitação temporal 
prevista pelo Comunicado CAT 14/2018 
não é aplicável (Processo nº 0033098-

48.2018.8.26.0000)



COMO SE DÁ A RECUPERAÇÃO DO ICMS/ST?
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Fundamento Legal

• Artigo 66-B, inciso II, da Lei Estadual 6.374/1989.

• Portaria CAT 17/1999 (revogada*)

• Portaria CAT 158/2015 (revogada*)

• Portaria CAT 42/2018 (em vigor)

*Artigo 36, Portaria CAT 42/2018: as disposições da Portaria CAT 17/1999 e da Portaria CAT
158/2015 ficam plenamente revogadas a partir de 01/03/2019.



PORTARIA CAT 42/2018

Sistema de Apuração do Complemento ou Ressarcimento do ICMS Retido por
Substituição Tributária ou Antecipado: destinado a apuração do complemento ou do
ressarcimento do ICMS-ST.

• Contribuinte deve enviar as informações, por meio de arquivo digital, relacionando
todas as mercadorias comercializadas em operações sujeitas ao ICMS/ST (o formato
do arquivo digital é definido nos manuais de orientação de formatação do arquivo digital
disponibilizados pela Sefaz/SP).
• Pré-validação: procedimento realizado pelo próprio contribuinte, obrigatoriamente,
antes do envio do arquivo digital.
• Pós-validação: realizado pela Sefaz/SP após o envio do arquivo digital (a recepção e o
acolhimento do arquivo digital, nessa fase, não implica no reconhecimento, veracidade
e legitimidade das informações, tampouco na homologação do pedido de
ressarcimento.



PORTARIA CAT 42/2018

Conta Corrente: dentro do sistema e-Ressarcimento, após a transmissão do arquivo
digital, é criada uma conta corrente para controle dos valores ressarcidos e a ressarcir.

• O contribuinte deve solicitar à Sefaz/SP o registro dos valores a ressarcir na conta
corrente;

• A Sefaz/SP irá analisar e fiscalizar todas as informações imputadas pelo contribuinte,
mediante (i) a conferência dos valores lançados na escrituração fiscal; (ii) a
comprovação da efetiva ocorrência das operações ensejadoras do ressarcimento,
bem como do correto pagamento do imposto devido por substituição tributária; (iii) o
confronto dos dados do arquivo digital transmitido com aqueles armazenados no
banco de dados da Sefaz/SP.



PORTARIA CAT 42/2018

Utilização do Valor a Ressarcir: feitas e concluídas as verificações pela Sefaz/SP, o
registro do valor a ressarcir será feito pelo fisco, por meio de lançamento a crédito na conta
corrente de controle do sistema e-Ressarcimento.

O valor a ressarcir poderá ser utilizado para:

• Compensação escritural;

• Transferência para fornecedor paulista, substituto tributário, ou para outro
estabelecimento da mesma empresas (salvo se não houver débito de ICMS);

• Pedido de Ressarcimento para depósito da importância em conta bancária do
requerente (salvo se não houver débito de ICMS); e

• Liquidação de débito fiscal do contribuinte e/ou de seus estabelecimentos ou, ainda,
de terceiros.



Considerações Finais

• Possibilidade de aplicação do método de apuração do ressarcimento previsto na Portaria
CAT 158/2015 somente em relação aos fatos geradores ocorridos entre 1º de maio e
31/12/2018 desde que:

(i) tenha ocorrido os lançamentos no Livro Registro de Apuração do ICMS no
período de maio a dezembro de 2018; e

(ii) o contribuinte não tenha, em relação a esse período, transmitido à Sefaz, o
arquivo digital previsto na Portaria CAT 42/2018.

• Ao contribuinte substituído é obrigatória a aplicação retroativa do método de apuração
do ressarcimento previsto na Portaria CAT 42/2018 em relação aos fatos geradores
anteriores a 01/05/2018, salvo se já houve creditado ou requerido o creditamento por
outro meio, antes da publicação da Portaria CAT 42/2018.
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