
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Fazenda 

Subsecretaria de Estado de Receita 

Superintendência de Tributação 

Coordenadoria de Consultas Jurídico-Tributárias 

  

Assunto: : Obrigatoriedade de informação do ICMS desonerado; Res. n.º 13/2019; Lei n.º 6.979/2015 

    
  

Consulta nº 047/2019 

 RELATÓRIO 

  

A consulente, sediada no município de Três Rios, vem solicitar 

esclarecimentos desta Superintendência acerca da aplicabilidade da 

Resolução n.º 13/2019 para os usufrutuários do Tratamento Tributário 

Especial e dos benefícios fiscais dados, dentre outros, pela Lei n.º 

6.979/2015. 

  

O processo se encontra instruído com cópias digitalizadas que 

comprovam a habilitação do signatário da inicial para peticionar em nome 

da consulente, documentos 0558580, 0558581 e 0558582. Constam também 

documentos relativos ao pagamento da TSE, 0558583 e 0558584. 

  

O processo foi protocolado eletronicamente e remetido à AFE 

05 – Siderurgia, Metalurgia e Material de Construção em Geral, de 

jurisdição da consulente. A repartição informa a inexistência de ações 

fiscais e autos de infração relacionados ao objeto da consulta tributária em 

seu despacho – 0715544. 

  

A consulente inicia sua explanação informando que tem como 

atividades a extração de pedra britada, a fabricação de argamassa, a 

fabricação de artefatos de cimento, a fabricação de massa de concreto, bem 

como importação e exportação de produtos acabados e matérias-primas. 

Prossegue afirmando que possui cinco filiais no estado e é usufrutuária dos 

benefícios fiscais concedidos pelas Leis n.os 4 .533/2005, 5.636/2010 e 

6.979/2015, sendo que detém o Tratamento Tributário Especial dado por 

esta última. 

  



Continua, destacando disposições da Lei n.º 6.979/2015, em 

especial, os artigos 3º e 5º, e que com o advento da Resolução n.º 13/2019 

inúmeras dúvidas ocorreram de como proceder para preencher corretamente 

seus documentos fiscais e permanecer regular perante o fisco. Não 

apresenta seu entendimento. 

  

  

Por fim, consulta (sic): 

  

“ 1) Se V.Sa. entende que a empresa Peticionária está obrigada 

a aplicar as regras trazidas pela Resolução SEFAZ nº 13, de 14 de fevereiro 

de 2019? (Considerando, outrossim, que o cálculo do ICMS a recolher 

mensalmente pela Empresa é apurado e destacado apenas no Livro de 

Apuração do ICMS, com a alíquota reduzida, onde a mesma incide 

diretamente sobre o total das operações e a Nota Fiscal é emitida com 

incidência e destaque das alíquotas normais). 

  

2) Em caso positivo, qual a fórmula correta que devemos 

aplicar no caso concreto? 

  

3) Em caso positivo, qual o Código de Situação Tributária – 

CST que devemos aplicar nas operações que a empresa pratica, levando em 

consideração o Tratamento Tributário Especial que a mesma faz jus? A 

empresa ficou em dúvida na aplicação do CST 010, 020 ou 070. 

  

4) Em caso positivo, como a empresa irá proceder nos 

lançamentos dos Documentos Fiscais Eletrônicos de Saída dos C197 e 

E115, diante da EFD-ICMS/IPI? 

  

5) No caso da empresa Peticionária, por possuir Tratamento 

Tributário Especial oriundo da Lei 6.979/2015 que lhe fora concedido, 

ocorre a desoneração do imposto, pelo fato da mesma destacar 12% do 

imposto na Nota Fiscal Eletrônica e recolher efetivamente 3% do imposto, 

conforme prega o art. 5º da citada lei?” 

  

ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO 

  



Preliminarmente, em relação às Leis citadas pela consulente, 

informamos que a 4.533/05, apesar de não ter sido expressamente revogada, 

suas disposições e seus efeitos foram substituídos pela publicação da Lei n.º 

5.636/10 e da Portaria SSER n.º 22/2010. A Lei n.º 5.636/10, por sua vez, 

foi revogada pelo artigo 22 da Lei n.º 6.979/2015, cujo parágrafo 1º 

determinou o enquadramento automático dos contribuintes optantes na sua 

sistemática. Consequentemente, nos restringiremos a analisar a situação sob 

a ótica da Lei n.º 6.979/2015. 

  

Pela análise do texto do dispositivo legal, podemos concluir 

que o mesmo prevê, basicamente, dois benefícios: o diferimento do imposto 

nas situações previstas no artigo 3º e o pagamento do imposto devido 

calculado por regime diferenciado de apuração, conforme seu artigo 5º, pela 

aplicação direta do percentual de 3% (redação dada pelo inciso VII do 

artigo 2º do Decreto n.º 45.607/2016) sobre as operações de saída interna e 

interestadual, deduzidas as devoluções, e sem aproveitamento de 

créditos.  Prevê, também, o benefício da isenção, conforme seu artigo 4º, na 

situação ali descrita. As hipóteses para o diferimento previstas no artigo 3º 

são referentes à importação de ativo fixo e matéria prima e aquisição interna 

e  interestadual também para o ativo fixo e matéria prima. 

  

A Resolução n.º 13/2019 incluiu um novo anexo com uma 

nova obrigação na parte II da Resolução n.º 720/2014, que consolida as 

obrigações acessórias no Rio de Janeiro. O novo anexo XVIII instituído 

pela resolução traz a obrigatoriedade dos usufrutuários de benefícios fiscais 

de informarem, nos seus documentos fiscais emitidos, o valor do ICMS 

desonerado. 

  

Informamos, primeiramente, que o inciso II do artigo 1º da 

Resolução n.º 31/2019 alterou a entrada em vigor e, consequentemente, o 

início da obrigatoriedade prevista na Resolução n.º 13/2019 para 

01/07/2019. Entretanto, sua publicação ocorreu apenas em 16/05/2019, ou 

seja, a obrigatoriedade de informar a desoneração de ICMS esteve em vigor 

de 01/04/2019 a 15/05/2019 e voltou a vigorar a partir de 01/07/2019. 

  

Reproduzimos, abaixo, parcialmente, alguns dispositivos do 

anexo XVIII instituído pela Resolução n.º 13/2019, relevantes à presente 

consulta tributária: 

  



ANEXO XVIII - DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 

APLICÁVEIS À DESONERAÇÃO DO ICMS EM DOCUMENTOS FISCAIS 

ELETRÔNICOS E NA EFD ICMS-IPI 

  

Art. 1º As pessoas jurídicas obrigadas ao uso de NF-e e NFC-

e devem efetuar o preenchimento das informações relativas à desoneração 

do ICMS na forma prevista neste Anexo, sem prejuízo das determinações 

contidas nos Anexos II e II-A da Parte II desta Resolução, bem como nos 

Manuais de Orientação, Notas Técnicas e Ajustes Sinief aplicáveis. 

  

Art. 2º Para efeito das hipóteses previstas nos arts. 3º, 4º e 5º: 

  

I - fica denominado como "Manual de Benefícios", o Manual 

de Diferimento, Ampliação de Prazo de Recolhimento, Suspensão e de 

Incentivos e Benefícios de Natureza Tributária, aprovado pelo Decreto nº 

27.815/01; 

  

II - considera-se: 

a) "Preço na Nota Fiscal" aquele praticado pelo contribuinte 

na operação/prestação, incluídas todas as parcelas que integram a base de 

cálculo do ICMS, inclusive o IPI, quando cabível. 

b) "Alíquota" aquela vigente para as operações/prestações 

realizadas pelo contribuinte, desconsiderada a incidência de benefício ou 

incentivo fiscal, incluído o adicional relativo ao Fundo de Combate à 

Pobreza e às Desigualdades Sociais - FECP; 

c) "Alíquota reduzida" ou "Carga tributária reduzida" aquela 

vigente para as operações/ prestações realizadas pelo contribuinte, 

considerada a incidência de benefício ou incentivo fiscal, incluído, quando 

aplicável, o adicional relativo ao Fundo de Combate à Pobreza e às 

Desigualdades Sociais - FECP. 

  

Art. 3º Na hipótese de operações com modalidades de 

desoneração classificadas como "Isenção" ou "Não Incidência" no Manual 

de Benefícios, serão utilizados os códigos 30 ou 40 relativos ao Código de 

Situação Tributária - CST, conforme o caso, observado o disposto no inciso 

I do art. 7º. 

... 

Art. 4º Na hipótese de operações com modalidades de 

desoneração classificadas como "Redução de Base de Cálculo" ou 

http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/owResource.jspx?z=oracle.webcenter.doclib%21s8bba98ff_4cbb_40b8_beee_296c916a23ed%21UCMServer%2523dDocName%253A81630%21%21
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"Redução de Alíquota" no Manual de Benefícios, serão utilizados os 

códigos 20 ou 70 relativos ao Código de Situação Tributária - CST, 

conforme o caso. 

... 

Art. 5º Na hipótese de operações com modalidades de 

desoneração classificadas como "Diferimento" no Manual de Benefícios, 

será utilizado o código 51 relativo ao Código de Situação Tributária - CST. 

  

§ 1º Nos casos de diferimento total, o campo "Valor do ICMS 

diferido" deverá ser preenchido com o resultado da seguinte fórmula: 

  

Valor do ICMS diferido = (Preço na Nota Fiscal / (1 - 

Alíquota)) * Alíquota 

  

§ 2º Nos casos de diferimento parcial, para o preenchimento 

do campo "Valor do ICMS diferido" o resultado da fórmula referida no § 1º 

deverá ser multiplicado pelo percentual de diferimento aplicável. 

  

Art. 6º Nos casos previstos nos artigos 3º, 4º e 5º, o campo 

"Código de Benefício Fiscal na UF" deverá ser preenchido com o código 

próprio da norma constante no Manual de Benefícios, de acordo com a 

lista estabelecida na tabela 5.2 "Tabela de Informações Adicionais da 

Apuração - Valores Declaratórios" referida no "Manual de Orientação do 

Leiaute da Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS IPI", publicado no 

Portal Nacional do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). 

  

Art. 7º Fica dispensada a obrigação do preenchimento de 

informações relativas à desoneração do ICMS quando decorrente de 

hipóteses: 

  

I - de "Não Incidência": 

a) não previstas no Manual de Benefícios; 

b) previstas nos incisos XXV e XXVI do art. 40 da Lei nº 2.657, 

de 26 de dezembro de 1996; 

  

II - classificadas como "Suspensão" no Manual de Benefícios. 

http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/webcenter/faces/owResource.jspx?z=oracle.webcenter.doclib%21UCMServer%21UCMServer%2523dDocName%253A98875#capitulo_IX
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Art. 8º Fica vedada a utilização dos códigos 00 e 10 relativos 

ao Grupo de Tributação do ICMS em qualquer hipótese de 

operação/prestação com ocorrência de desoneração do imposto. 

... 

Art. 10. A escrituração das operações/prestações de que trata 

este Anexo deve respeitar as regras da Escrituração Fiscal Digital 

estabelecidas no item 9 da Tabela "Normas Relativas à EFD" de que trata 

o art. 11, do Anexo VII, da Parte II desta Resolução." 

  

Pela leitura do artigo 1º fica claro que a obrigatoriedade de 

informar o ICMS desonerado é para as pessoas jurídicas obrigadas ao uso 

de NF-e e/ou NFC-e, ou seja, para quase todos os contribuintes. 

Obviamente somente será exigida a informação de quem seja usufrutuário 

de benefício fiscal cuja fruição implique em diminuição do valor do 

imposto devido. Observamos ainda que o artigo 7º do anexo traz as 

exceções à obrigatoriedade. 

  

Destacamos a publicação, em 21/02/2019, da Portaria SUCIEF 

n.º 55/2019, incluindo dispositivos na Tabela de Normas Relativas à EFD, 

do anexo VII da parte II da Resolução n.º 720/2014, com orientações 

pertinentes ao assunto da consulta tributária. Ressaltamos que os itens 9.2 a 

9.8 da Tabela de Normas continham determinações específicas e exclusivas 

para os beneficiários da Lei n.º 6.979/2015. Estas regras foram válidas, em 

geral, de 01/12/2015 a 31/03/2019. A partir de 01/04/2019, os beneficiários 

da Lei n.º 6.979/2015 devem seguir as normas gerais, previstas nos novos 

itens acrescentados pela Portaria SUCIEF n.º 55/2019, mormente os itens 

9.16 e 9.17, para o benefício do regime diferenciado de apuração pelo valor 

das saídas.  Para os benefícios de isenção e diferimento devem ser 

observados o disposto, respectivamente, nos itens 9.20 e 9.21, além do 9.16. 

  

Trazemos também a informação da publicação e 

disponibilização, na página da SEFAZ na Internet, do Manual de Emissão e 

Escrituração de Documentos Fiscais para Controle de Benefícios Fiscais, 

pelos gestores dos sistemas dos documentos fiscais eletrônicos e da EFD 

pertencentes  a Superintendência de Cadastro e Informações Econômico-

Fiscais - SUCIEF. O Manual tem como objetivo orientar o contribuinte que 

usufrui de diferimento ou de incentivos e benefícios de natureza tributária, 

dispostos no Manual de Diferimento, Ampliação de Prazo de Recolhimento, 

Suspensão e de Incentivos e Benefícios de Natureza Tributária (instituído 

pelo Decreto nº 27.815/01), no preenchimento de seus documentos fiscais, e 

http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/owResource.jspx?z=oracle.webcenter.doclib%21s8bba98ff_4cbb_40b8_beee_296c916a23ed%21UCMServer%2523dDocName%253AWCC223360%21%21


de sua escrituração, em razão das exigências impostas pelo Decreto nº 

46.536/2018, pela Resolução SEFAZ nº 13/2019 e pela Portaria SUCIEF nº 

55/2019. Respectivamente, essas normas alteraram o Livro VI do 

Regulamento do ICMS, Decreto nº 27.427/00, e a Resolução SEFAZ nº 

720/14, para estabelecer regras gerais de preenchimento e escrituração de 

documentos fiscais com intuito de aprimorar os controles fiscais sobre a 

fruição de incentivos e benefícios de natureza tributária. 

  

O Manual de Emissão e Escrituração de Documentos Fiscais 

para Controle de Benefícios Fiscais pode ser encontrado clicando, na página 

principal da SEFAZ em “ACESSO RÁPIDO/DF-e/quadro da NF-e e 

selecionando a opção correspondente”. Os gestores da SUCIEF também 

disponibilizam email para dúvidas operacionais relativas aos sistemas dos 

documentos fiscais eletrônicos e da escrituração fiscal digital, 

respectivamente, dfe@fazenda.rj.gov.br e efd@fazenda.rj.gov.br . 

  

Pelo relatado, a consulente é usufrutuária dos benefícios do 

diferimento (nas aquisições e importações) e do regime diferenciado de 

pagamento do imposto devido (calculado em percentual sobre as saídas) 

previstos na Lei n.º 6.979/2015. 

  

Do Manual de Emissão e Escrituração de Documentos Fiscais 

para Controle de Benefícios Fiscais, destacamos os seguintes trechos, 

relativos à tributação sobre faturamento, receita ou saídas (4) e diferimento 

(5): 

  

“4. “TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO” 

“TRIBUTAÇÃO SOBRE RECEITA” OU “TRIBUTAÇÃO SOBRE 

SAÍDA” 

  

Os procedimentos abaixo devem ser adotados por contribuinte 

que utilizar norma relacionada no Manual de Diferimento, Ampliação de 

Prazo de Recolhimento, Suspensão e de Incentivos e Benefícios de Natureza 

Tributária classificada como “Tributação sobre Faturamento”, 

“Tributação sobre Receita” ou “Tributação sobre Saída”. 

  

No Documento Fiscal (NF-e ou NFC-e) 

Essa espécie de benefício se concretiza na escrita fiscal, não 

ocorrendo nenhuma alteração no preenchimento do documento, que deve 

ser emitido seguindo as regras comuns de tributação aplicáveis ao regime 

mailto:dfe@fazenda.rj.gov.br
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normal, principalmente em relação ao destaque de imposto, devendo ser 

considerada a situação tributária prevista para a operação. Assim, se a 

tributação é de 20%, deve ser utilizada essa alíquota. Se a operação é 

isenta, deve ser indicada operação isenta. 

  

Na EFD ICMS/IPI 

Identificação do Benefício 

No registro E115 - Informações adicionais da apuração – 

valores declaratórios, o contribuinte deve identificar o benefício utilizado 

da seguinte forma: 

  

Campo 02: preencher com o código da Tabela 5.2 

correspondente ao dispositivo legal e espécie; 

Campo 03: preencher com o valor 0; 

Campo 04: não preencher. 

  

Deverão ser preenchidos tantos registros E115 quantas forem 

as combinações aproveitadas pelo contribuinte naquele mês de apuração 

entre normas previstas no Manual de Diferimento, Ampliação de Prazo de 

Recolhimento, Suspensão e de Incentivos e Benefícios de Natureza 

Tributária que consta do Decreto 27.815/2001 e espécies de benefício. 

  

Documentos de entrada: 

Os documentos de entrada devem ser escriturados 

normalmente, sob a ótica do declarante da EFD, informando o ICMS 

destacado no campo 22 do registro C100 quando, segundo as regras 

normais de tributação, houver direito a crédito. 

  

Documentos de saída: 

Os documentos de saída devem ser escriturados normalmente, 

conforme foram emitidos, informando o ICMS destacado na nota fiscal, 

quando houver, no campo 22 do registro C100. 

  

Apuração: 

No registro E111 - Ajuste/benefício/incentivo da apuração do 

ICMS, deve ser efetuado: 

  



a) O estorno dos débitos relativos às operações abrangidas 

pela norma utilizada no período, preenchendo-se os campos da forma que 

segue: 

Campo 02: código RJ038003 – Estornos de Débitos - Estorno 

de débito em função de norma relacionada no manual de que trata o 

Decreto 27.815/2001; 

Campo 03: preencher com o código da Tabela 5.2 

correspondente à norma utilizada e espécie, indicado no campo 02 do 

registro E115; 

Campo 04: somatório dos valores de ICMS destacados nas 

notas fiscais de saída que acobertaram as operações ou prestações 

abrangidas pelo regime e que foram escrituradas com débito no campo 22 

do registro C100. 

  

b) O estorno dos créditos escriturados, salvo os permitidos 

pela legislação, preenchendo-se os campos da forma que segue: 

Campo 02: código RJ018003 – Estornos de Créditos - Estorno 

de crédito em função de norma relacionada no manual de que trata o 

Decreto 27.815/2001; 

Campo 03: preencher com o código da Tabela 5.2 

correspondente à norma utilizada e espécie, indicado no campo 02 do 

registro E115; 

Campo 04: somatório dos valores de ICMS destacados nas 

notas fiscais de entrada e que foram escrituradas com crédito no campo 22 

do registro C100. 

  

c) O valor devido do imposto calculado em função do 

faturamento, receita ou saída, conforme exigência da norma utilizada. 

Campo 02: código RJ008006 – Outros Débitos - ICMS 

calculado sobre o faturamento, receita ou saída previsto em norma 

relacionada no manual de que trata o Decreto 27.815/2001; 

Campo 03: preencher com o código da Tabela 5.2 

correspondente à norma utilizada e espécie, indicado no campo 02 do 

registro E115; 

Campo 04: valor de imposto devido, calculado aplicando-se o 

percentual sobre o faturamento, receita ou saída previsto na norma 

utilizada. 

  



No Registro E110 – Apuração do ICMS – operações próprias, 

os valores informados no registro E111 deverão ser lançados no: 

Campo 04: valor do imposto devido calculado em função do 

faturamento, receita ou saída, conforme exigência da norma utilizada 

(conforme ajuste a título de débito no E111); 

Campo 05: Valor total de Ajustes “Estornos de créditos” 

(conforme ajuste a título de estorno de crédito no E111); 

Campo 09: Valor total de Ajustes “Estornos de débitos” 

(conforme ajuste a título de estorno de débito no E111). 

  

5. DIFERIMENTO 

Os procedimentos abaixo devem ser adotados por contribuinte 

que utilizar norma relacionada no Manual de Diferimento, Ampliação de 

Prazo de Recolhimento, Suspensão e de Incentivos e Benefícios de Natureza 

Tributária classificada como “diferimento”. 

  

No Documento Fiscal (NF-e ou NFC-e) 

Nas operações ou prestações beneficiadas, o documento fiscal 

deve ser emitido seguindo as regras aplicáveis ao regime normal de 

tributação (confronto entre débito e créditos), com atenção para os 

seguintes campos: 

  

CRT (Código do Regime Tributário), campo CRT na NF-

e/NFC-e: conforme o caso, 

3 - Regime normal; ou 

2 - Simples Nacional – excesso de sublimite da receita bruta, 

caso tenha ultrapassado o sublimite estadual, nos termos do § 1º do art. 20 

da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006. 

  

CST (Código da Situação tributária), campo CST na NF-

e/NFC-e: 51 - diferimento 

  

Valor da BC do ICMS, campo vBC: valor da BC. 

  

O campo “Percentual da Redução de BC” (pRedBC) deverá 

ser preenchido caso a operação seja também beneficiada com redução de 

base de cálculo. 



  

Alíquota, campo pICMS: alíquota padrão aplicada à 

mercadoria, somada do percentual destinado ao FECP. 

Tendo em vista não haver campos para informar que valor 

relativo ao adicional do FECP também será diferido, o contribuinte deverá 

informar alíquota, acrescida do percentual destinado ao FECP. 

  

Valor do ICMS da Operação, campo vICMSOp: valor do 

imposto como se não houvesse diferimento. 

Valor da Base de Cálculo do FCP, campo vBCFCP: não 

preencher 

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP), campo 

pFCP: não preencher 

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP), campo 

vFCP: não preencher 

Percentual do diferimento, campo pDif: informar o 

percentual. 

No caso de diferimento total, informar o percentual de 

diferimento "100". 

Valor do ICMS diferido, campo vICMSDif: informar o valor 

diferido. 

Fórmula: 

ICMS diferido = Preço na Nota Fiscal / (1 - Alíquota) * 

Alíquota 

Valor do ICMS, campo vICMS: Informar o valor realmente 

devido, caso se trate de diferimento parcial. 

Código de Benefício Fiscal na UF, campo cBenef: Código do 

Benefício Fiscal que deverá ser informado no registro E115 a partir da 

tabela 5.2. 

  

Na EFD ICMS/IPI 

Identificação do Benefício 

No registro E115 - Informações adicionais da apuração – 

valores declaratórios, o contribuinte deve identificar o benefício utilizado 

da seguinte forma: 

Campo 02: preencher com o código da Tabela 5.2 

correspondente ao dispositivo legal e a espécie; 



Campo 03: preencher com o valor 0; 

Campo 04: não preencher. 

  

Deverão ser preenchidos tantos registros E115 quantas forem 

as combinações aproveitadas pelo contribuinte naquele mês de apuração 

entre normas previstas no Manual de Diferimento, Ampliação de Prazo de 

Recolhimento, Suspensão e de Incentivos e Benefícios de Natureza 

Tributária que consta do Decreto 27.815/2001 e espécies de benefício. 

  

Documentos de entrada: 

No registro C100, os documentos de entrada devem ser 

escriturados normalmente, sob a ótica do declarante da EFD, informando o 

ICMS destacado no campo 22 do registro C100 quando, segundo as regras 

normais de tributação, houver direito a crédito. 

  

Documentos de saída: 

No registro C100, os documentos de saída devem ser 

escriturados normalmente, conforme foram emitidos, sem ICMS ou com 

ICMS parcial, a depender da extensão do diferimento. 

  

No registro C197, filho do registro C100 da nota fiscal 

emitida com diferimento, devem ser feitos os seguintes lançamentos: 

Campo 02: preencher com o código informativo RJ90980001 

– Informativo - Diferimento em função de norma relacionada no manual de 

que trata o Decreto 27.815/2001; 

Campo 03: preencher com o código da Tabela 5.2 

correspondente à norma utilizada e espécie, indicado no campo 02 do 

registro E115; 

Campo 04: informar o código do item do produto diferido; 

Campos 05 a 07: não preencher; 

Campo 08: valor do ICMS diferido informado no campo 

vICMSDif do documento fiscal.” 

  

Ante o acima exposto, fica claro que a consulente está 

obrigada a informar o ICMS desonerado nos seus documentos fiscais assim 

como na sua escrituração, seguindo as orientações dadas no Manual de 

Emissão e Escrituração de Documentos Fiscais para Controle de Benefícios 

Fiscais. 



  

RESPOSTA  

  

Quanto ao item 1 respondemos que SIM. A consulente está 

obrigada a informar o valor do ICMS desonerado em seus documentos 

fiscais e escrituração, seguindo as disposições e orientações da Resolução 

n.º 13/2019, da Tabela das Normas relativas à EFD do anexo VII da parte II 

da Resolução n.º 720/2014 e do Manual de Emissão e Escrituração de 

Documentos Fiscais para Controle de Benefícios Fiscais. 

  

Quanto ao item 2 respondemos que, nos casos de diferimento 

nos documentos fiscais emitidos pela consulente (NF-e de entrada para 

importações) deve ser aplicada a fórmula consignada no artigo 5º da 

Resolução n.º 13/2019. Para o benefício de tributação pelo valor das saídas 

devem ser seguidas as orientações do Manual de Emissão e Escrituração de 

Documentos Fiscais para Controle de Benefícios Fiscais e os itens 9.16 e 

9.17 da Tabela de Normas relativas à EFD do anexo VII da parte II da 

Resolução n.º 720/2014. 

  

Quanto ao item 3 respondemos que deve ser utilizada a CST 

051 nos documentos emitidos pela consulente com diferimento. Nas demais 

operações informar o CST da tributação normal das mercadorias em questão 

no Rio de Janeiro. 

  

Quanto ao item 4 respondemos que devem ser observadas as 

orientações da Tabela de Normas relativas à EFD do anexo VII da parte II 

da Resolução n.º 720/2014 e do Manual de Emissão e Escrituração de 

Documentos Fiscais para Controle de Benefícios Fiscais. 

  

Quanto ao item 5  respondemos  que o regime diferenciado de 

tributação pelas saídas implica em ICMS desonerado, pois o valor do 

imposto devido será, muito provavelmente, inferior ao que seria devido, no 

caso do regime normal de apuração do imposto.  

  

Fique a consulente ciente de que esta consulta perderá 

automaticamente a sua eficácia normativa em caso de mudança de 

entendimento por parte da Administração Tributária, ou seja, editada norma 

superveniente dispondo de forma contrária. 

  CCJT em  10/07/2019. 



             

  

 

 


