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DESTAQUES DA SEMANA:

TRIBUTOS FEDERAIS 

•	 DCTFWeb – Obrigatoriedade de entrega para as entidades 
integrantes do “Grupo 2 - Entidades Empresariais” do Anexo V 
da Instrução Normativa RFB n. 1.634/2016

•	 EFD-Reinf, DCTFWeb e EFD-Contribuições

•		Procedimento	para	informação	de	dados	da	DU-E	na	ficha	
do PER/DCOMP sobre o ressarcimento do IPI

•	 DITR 2018 - Declaração do Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural

•	 ECF - Escrituração Contábil Fiscal - Alteração na Instrução 
Normativa RFB n. 1.422/2013

•	 Publicação da versão 4.0.9 do programa da Escrituração 
Contábil Fiscal (ECF)

TRABALHO

•	 Procedimentos pertinentes à geração e arrecadação da guia 
de	recolhimento	mensal	e	rescisório	do	FGTS	durante	período	de	
adaptação à obrigatoriedade à prestação de informações pelo 
eSocial

•	 Fiscalização do cumprimento das normas relativas à aprendi-
zagem	profissional

ICMS

•	 Alterações no RICMS/RS, divulgadas pela SEFAZ/RS:

a) Eixos não motores destinadas a estabelecimento industrial - 
diferimento parcial do pagamento do ICMS 

b) Isenção de ICMS de medicamento utilizado no tratamento de 
câncer - Alterações com base no Convênio ICMS 210/2017

				•	Altera	as	condições	

				•	Altera	a	nomenclatura	do	item	69	do	Apêndice	XL	



c) Isenção de ICMS de equipamento e insumo destinado à 
prestação	de	serviços	de	saúde	beneficiados	com	isenção	de	
ICMS – Alterações com base no Convênio ICMS 212/2017

			•	Altera	as	condições	

			•	Altera	a	nomenclatura	do	item	73	do	Apêndice	XIX	

d) Transferência de saldo credor de ICMS por estabele-
cimento	industrial	que	tenha	saldo	credor	acumulado	em	
decorrência	da	redução	de	base	de	cálculo	nas	saídas	de	
máquinas	e	implementos	agrícolas	prevista	no	art.	23,	XIV	
do RICMS/RS 

e)	Diferimento	Parcial	de	ICMS	nas	saídas	internas	de	
bobinas	e	chapas	de	aços	planos,	destinadas	a	estabeleci-
mento industrial, para a fabricação de discos e limpadores 
de discos e aros

OBRIGAÇÕES DA SEMANA

06/08

SALÁRIOS - Pagamento até o 5° dia útil do mês.

07/08

FGTS -	Efetuar	os	depósitos	relativos	ao	mês	de	julho.*
CADASTRO DE EMPREGADOS - Enviar	ao	Ministério	do	Trabalho	

a	relação	de	admissões	e	demissões	ocorridas	em	julho.*
SIMPLES DOMÉSTICO -	Recolhimento	referente	julho,	incidente	

sobre a remuneração paga aos empregados domésticos.

09/08

ICMS/RS – ST - Demais Mercadorias - Recolhimento	de	ICMS	
substituição tributária das operações internas referente ao mês de 
julho.

10/08

GPS -	Envio	de	cópia	da	GPS	ao	sindicato	da	categoria	profissio-
nal	mais	numerosa	entre	os	empregados.*

JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO - As	Pessoas	Jurídicas	devem	
fornecer	o	comprovante	referente	julho.	Instrução	Normativa/SRF	n.	
41/1998.

IPI - Recolhimento	do	IPI	incidente	sobre	os	produtos	classificados	
no	código	NCM	2402.20.00	da	TIPI	apurado	em	julho	(Código	de	
Receita: 1020).

ICMS/RS - Carne Verde (ou temperada) de Aves –	Recolhimen-
to, pelos estabelecimentos abatedores (inclusive ponto de vendas ou 



OBSERVAÇÕES:

» Nota Fiscal Gaúcha - Os contribuintes, não obrigados à entrega da 
Escrituração Fiscal Digital – EFD, deverão transmitir os arquivos à SEFAZ/RS, 
considerando	o	8º	dígito	de	seu	número	de	CNPJ,	a	partir	do	dia	10	do	mês	
subsequente ao da emissão. Resolução n. 03/2013, arts. 2º e 11.
»	(*)	Antecipar	o	recolhimento,	se	não	houver	expediente	bancário	no	dia	
indicado. (Ex.: Feriado Municipal)

ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO

TRIBUTOS FEDERAIS

DCTFWeb – Obrigatoriedade de entrega para as entida-
des integrantes do “Grupo 2 - Entidades Empresariais” do 
Anexo V da Instrução Normativa RFB n. 1.634/2016
A	Instrução	Normativa	RFB	n.	1.819/2018,	DOU	de	30	de	julho	

de 2018, altera a Instrução Normativa RFB n. 1.787/2018, para 
dispor	que	a	entrega	da	DCTFWeb	passa	a	ser	obrigatória	a	partir	
da competência de agosto de 2018, para as entidades integrantes do 
“Grupo 2 - Entidades Empresariais”, do Anexo V da Instrução Norma-
tiva RFB nº 1.634/2016, com faturamento no ano-calendário de 2016 
acima	de	R$	78.000.000,00,	e	para	os	sujeitos	passivos	que	optarem	
pela	utilização	do	eSocial	na	forma	especificada	no	§	3º	do	art.	2º	da	
Resolução do Comitê Diretivo do eSocial n. 2/2016, ainda que imunes 
e isentos.

EFD-Reinf, DCTFWeb e EFD-Contribuições
Em conformidade com o Art. 15 da Instrução Normativa RFB n. 

1.787/2018 (alterada pela Instrução Normativa RFB n. 1.819/2018, 
DOU	de	30	de	julho	de	2018),	que	dispõe	sobre	a	DCTFWeb,	não	
deverão ser informados valores de CPRB na DCTF a partir do mês em 
que	se	tornar	obrigatória	a	entrega	da	DCTFWeb,	de	acordo	com	o	
cronograma estabelecido no art. 13 da Instrução Normativa RFB n. 
1.787/2018,	conforme	o	tipo	de	sujeito	passivo.

Desta forma, para as entidades integrantes do “Grupo 2 - Entida-
des Empresariais”, do Anexo V da IN RFB nº 1.634/2016 (PJ com fatu-
ramento no ano-calendário de 2016 acima de R$ 78.000.000,00), os 
valores	devidos	a	título	de	CPRB	referentes	ao	período	de	apuração	de	
julho	de	2018	deverão	ser	declarados	na	DCTF	convencional,	sendo	
obrigada a declarar na DCTFWeb a partir de agosto/2018, em função 

distribuição do abatedor) de aves registrados no SERPA, referente 
junho.

ISSQN - Porto Alegre -	Recolhimento	relativo	ao	mês	de	julho.
ISSQN-DECWEB – Porto Alegre - Entrega da declaração referen-

te	ao	mês	de	julho	–	Instrução	Normativa	n.	06/2007



da	alteração	de	início	de	obrigatoriedade	definida	pela	Instrução	
Normativa RFB n. 1.819/2018.

Considerando que não foi alterado o cronograma de obrigato-
riedade da EFD-Reinf, as entidades citadas acima devem escriturar 
regularmente	a	EFD-Reinf	a	CPRB	referente	ao	período	de	apuração	
julho/2018,	cujo	valor	apurado	deve	ser	declarado	na	DCTF	conven-
cional.
Para	fins	de	melhor	compreensão,	devem	as	entidades	integrantes	

do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa RFB nº 1.634/2006, 
observar o seguinte cronograma quanto a escrituração e declaração 
da CPRB referente ao ano-calendário de 2018:

Por	conseguinte,	ficam	mantidas	as	definições	contidas	na	Nota	
Técnica EFD-Contribuições nº 007/2018, que desobriga a entrega do 
Bloco P na EFD-Contribuições a partir da competência 07/2018 para 
as empresas com faturamento acima de R$78.000.000,00.
Fonte:	RFB	e	Portal	do	SPED	(http://sped.rfb.gov.br/pagina/

show/2751)

Procedimento para informação de dados da DU-E na 
ficha do PER/DCOMP sobre o ressarcimento do IPI
O	Ato	Declaratório	Executivo	Corec	n.	3/2018,	DOU	de	30	de	

julho	de	2018,	dispõe	sobre	procedimento	a	ser	observado	para	infor-
mar	dados	da	DU-E	(Declaração	Unificada	de	Exportação),	no	Progra-
ma Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração 
de	Compensação	(PER/DCOMP),	no	caso	em	que	especifica.
Com	essa	publicação,	para	fins	de	informação	em	Pedido	de	

Ressarcimento	de	IPI,	na	Ficha	Crédito,	do	Programa	Pedido	de	Resti-
tuição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação 
(PER/DCOMP), com dados da DU-E (Declaração Única de Exporta-
ção),	o	responsável	pelo	preenchimento	deve	informar	os	números	
que	identificam	a	DU-E,	dispensando	as	letras	“BR”,	no	campo	desti-
nado aos dados do Registro de Exportação (RE) ou da Declaração de 
Exportação (DE).

DITR 2018 - Declaração do Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural
A	Instrução	Normativa	RFB	n.	1.820/2018,	DOU	de	31	de	julho	

de 2018, dispõe sobre a apresentação da Declaração do Imposto 
sobre	a	Propriedade	Territorial	Rural	(DITR)	referente	ao	exercício	de	
2018.
Está	obrigado	a	apresentar	a	DITR	referente	ao	exercício	de	2018	

aquele	que	seja,	em	relação	ao	imóvel	rural	a	ser	declarado,	exceto	o	
imune ou isento:

I. na data da efetiva apresentação:
a.	a	pessoa	física	ou	jurídica	proprietária,	titular	do	domínio	útil	ou	

possuidora	a	qualquer	título,	inclusive	a	usufrutuária;
b.	um	dos	condôminos,	quando	o	imóvel	rural	pertencer	simulta-

neamente a mais de um contribuinte, em decorrência de contrato ou 
decisão	judicial	ou	em	função	de	doação	recebida	em	comum;

c. um dos compossuidores, quando mais de uma pessoa for pos-
suidora	do	imóvel	rural;
II.	a	pessoa	física	ou	jurídica	que,	entre	1º	de	janeiro	de	2018	e	a	

Período	de	Apuração Escrituração no Sped Declaração do Débito

Janeiro EFD-Contribuições DCTF (Convencional)

Fevereiro EFD-Contribuições DCTF (Convencional)

Março EFD-Contribuições DCTF (Convencional)

Abril EFD-Contribuições DCTF (Convencional)

Maio EFD-Contribuições DCTF (Convencional)

Junho EFD-Contribuições DCTF (Convencional)

Julho EFD-Reinf DCTF (Convencional)

Agosto EFD-Reinf DCTFWeb

Setembro EFD-Reinf DCTFWeb

Outubro EFD-Reinf DCTFWeb

Novembro EFD-Reinf DCTFWeb

Dezembro EFD-Reinf DCTFWeb



data da efetiva apresentação da declaração, perdeu:
a.	a	posse	do	imóvel	rural,	pela	imissão	prévia	do	expropriante,	

em processo de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, 
ou	por	interesse	social,	inclusive	para	fins	de	reforma	agrária;

b. o direito de propriedade pela transferência ou incorporação 
do	imóvel	rural	ao	patrimônio	do	expropriante,	em	decorrência	de	
desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse 
social,	inclusive	para	fins	de	reforma	agrária;	ou
c.	a	posse	ou	a	propriedade	do	imóvel	rural,	em	função	de	aliena-

ção ao Poder Público, inclusive às suas autarquias e fundações, ou às 
instituições	de	educação	e	de	assistência	social	imunes	do	imposto;
III.	a	pessoa	jurídica	que	recebeu	o	imóvel	rural	nas	hipóteses	

previstas	no	item	II,	desde	que	essas	hipóteses	tenham	ocorrido	entre	
1º	de	janeiro	e	28	de	setembro	de	2018;	e
IV.	nos	casos	em	que	o	imóvel	rural	pertencer	a	espólio,	o	inven-

tariante,	enquanto	não	ultimada	a	partilha,	ou,	se	este	não	tiver	sido	
nomeado,	o	cônjuge	meeiro,	o	companheiro	ou	o	sucessor	a	qualquer	
título.
A	DITR	deve	ser	apresentada	no	período	de	13	de	agosto	a	28	

de setembro de 2018, pela Internet, por meio do Programa ITR2018, 
disponível	no	sítio	da	RFB	na	Internet,	no	endereço	http://rfb.gov.br.	
A	entrega	da	DITR	depois	do	referido	prazo,	se	obrigatória,	sujeita	
o contribuinte à multa de 1% (um por cento) ao mês-calendário ou 
fração de atraso, calculada sobre o total do imposto devido.

O valor do ITR apurado pode ser pago em até 4 (quatro) quotas 
iguais, mensais e consecutivas, observado o seguinte:
I.	nenhuma	quota	pode	ter	valor	inferior	a	R$	50,00	(cinquenta	

reais);
II. o imposto de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais) deve ser 

pago	em	quota	única;
III. a 1ª (primeira) quota ou quota única deve ser paga até o dia 

28	de	setembro	de	2018;
IV. as demais quotas devem ser pagas até o último dia útil de cada 

mês,	acrescidas	de	juros	equivalentes	à	taxa	referencial	do	Sistema	

Especial	de	Liquidação	e	de	Custódia	(Selic)	para	títulos	federais,	acu-
mulada mensalmente, calculados a partir do mês de outubro de 2018 
até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês 
do pagamento.

ECF - Escrituração Contábil Fiscal - Alteração na Instrução 
Normativa RFB n. 1.422/2013
A	Instrução	Normativa	RFB	n.	1.821/2018,	DOU	de	31	de	julho	

de 2018, altera a Instrução Normativa RFB n. 1.422/2013, que dispõe 
sobre a Escrituração Contábil Fiscal (ECF).

Dentre as alterações, destacamos que:
I. A adoção da Escrituração Fiscal Digital - EFD, pelos contribuintes 

do ICMS e/ou do IPI. supre:
a. a elaboração, registro e autenticação de livros para registro 

de	inventário	e	registro	de	entradas	em	relação	ao	mesmo	período,	
efetuados	com	base	no	caput	e	no	§	7º	do	art.	2º	e	no	art.	3º	da	Lei	
n.	154/1947,	para	fins	do	disposto	no	art.	48	da	Lei	n.	8.383/1991,	
desde que informados na EFD na forma prevista nos arts. 261 e 292 
a 298 do Decreto n. 3.000/1999 - Regulamento do Imposto sobre a 
Renda;	e

b. a exigência contida na Instrução Normativa SRF n. 86/2001, e 
na Instrução Normativa MPS/SRP n. 12/2006, em relação às informa-
ções constantes da EFD.

II. Os contribuintes que apuram o Imposto sobre a Renda da 
Pessoa	Jurídica	por	qualquer	sistemática	que	não	o	Lucro	Real	que	
deixarem	de	apresentar	a	ECF	nos	prazos	fixados,	ou	a	apresentar	
com	incorreções	ou	omissões,	ficam	sujeitos	à	aplicação	das	multas	
previstas	no	art.	12	da	Lei	n.	8.218/1991,	conforma	a	baixo:

a. multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita 
bruta	da	pessoa	jurídica	no	período	a	que	se	refere	a	escrituração	aos	
que não atenderem aos requisitos para a apresentação dos registros e 
respectivos	arquivos;

b.  multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
operação correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da 



receita	bruta	da	pessoa	jurídica	no	período	a	que	se	refere	a	escritu-
ração, aos que omitirem ou prestarem incorretamente as informações 
referentes	aos	registros	e	respectivos	arquivos;	e

c. multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia 
de	atraso,	calculada	sobre	a	receita	bruta	da	pessoa	jurídica	no	perío-
do a que se refere a escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, 
aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos 
registros e respectivos arquivos.

III. As multas mencionadas no item II serão reduzidas:
a.	à	metade,	quando	a	obrigação	for	cumprida	após	o	prazo,	mas	

antes	de	qualquer	procedimento	de	ofício;	e
b. a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida 

no	prazo	fixado	em	intimação.

Publicação da versão 4.0.9 do programa da Escrituração 
Contábil Fiscal (ECF)
Com	base	na	notícia	do	Portal	do	SPED	do	dia	01	de	agosto	de	

2018	(http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/2755)	,	foi	publicada	a	ver-
são 4.0.9 do programa da ECF, com o cálculo da multa por atraso na 
entrega	da	ECF,	para	pessoas	jurídicas	tributadas	pelo	lucro	presumi-
do,	arbitrado	e	imunes/isentas,	de	acordo	com	a	Lei	n.	13.670/2018,	
que	deu	nova	redação	aos	incisos	do	art.	12	da	Lei	n.	8.218/1991.

TRABALHO

Procedimentos pertinentes à geração e arrecadação da 
guia de recolhimento mensal e rescisório do FGTS durante 
período de adaptação à obrigatoriedade à prestação de 
informações pelo eSocial
A	Circular	CAIXA	n.	818/2018,	DOU	de	31	de	julho	de	2018,	

dispõe sobre os procedimentos pertinentes à geração e arrecadação 
da	guia	de	recolhimento	mensal	e	rescisório	do	FGTS	durante	período	
de adaptação à obrigatoriedade à prestação de informações pelo 
eSocial, possibilitando que os empregadores do 1º Grupo (faturamen-

to	em	2016	acima	de	R$	78	milhões)	efetuem	o	recolhimento	do	FGTS	
pela GRF, emitida pelo SEFIP, até a competência outubro/2018, bem 
como	utilizem	as	guias	referentes	aos	recolhimentos	rescisórios	–	GRRF	
–	para	aqueles	desligamentos	de	contratos	de	trabalho	ocorridos	até	
31/10/2018.

Fiscalização do cumprimento das normas relativas à 
aprendizagem profissional
A	Instrução	Normativa	SIT	n.	146/2018,	DOU	de	31	de	julho	de	

2018, Republicação no DOU de 01 de agosto de 2018, dispõe sobre 
a	fiscalização	do	cumprimento	das	normas	relativas	à	aprendizagem	
profissional.

ICMS

Atos normativos relativos aos benefícios instituídos em 
desacordo com o disposto na Constituição Federal - Altera-
ção do Decreto n. 53.912/2018
O	Decreto	n.	54.170/2018,	DOE	RS	de	31	de	julho	de	2018,	

modifica	o	Decreto	n.	53.912/2018,	editado	nos	termos	do	inciso	I	
do	art.	3º	da	Lei	Complementar	Federal	n.	160/2017,	e	do	inciso	I	
da cláusula segunda do Convênio ICMS 190/17, para incluir itens na 
relação	com	identificação	de	atos	normativos	não	vigentes	em	8	de	
agosto	de	2017,	relativos	a	benefícios	instituídos	em	desacordo	com	o	
disposto	na	alínea	“g”	do	inciso	XII	do	§	2º	do	art.	155	da	Constitui-
ção	Federal,	conforme	especifica.
Com	essa	publicação,	ficam	acrescentados	itens	ao	Anexo	Único	

(“APÊNDICE II - ATOS NORMATIVOS NÃO VIGENTES EM 8 DE AGOS-
TO	DE	2017”)	do	Decreto	nº	53.912/2018,	conforme	especificado	no	
Anexo Único deste Decreto.
Veja	o	anexo	Único	deste	Decreto	no	link:	http://www.al.rs.

gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_
TodasNormas=64818&hTexto=&Hid_IDNorma=64818



PRÓCULTURA – Definição como espaço cultural de interes-
se público os Centros de Tradições Gaúchas (CTGs)
A	Lei	n.	15.214/2018,	DOE	RS	de	31	de	julho	de	2018,	altera	

a	Lei	n.	13.490/2010,	que	institui	o	Sistema	Estadual	Unificado	de	
Apoio	e	Fomento	às	Atividades	Culturais	–	PRÓCULTURA.

Com essa publicação, para todos os efeitos, em especial as 
construção, restauro, preservação, conservação e reforma, compreen-
de como espaço cultural de interesse público também os Centros de 
Tradições	Gaúchas	-	CTGs	-,	com	sede	no	Estado	do	Rio	Grande	do	
Sul	e	registrados	como	Entidade	Civil,	junto	à	Secretaria	de	Desenvol-
vimento	Social,	Trabalho,	Justiça	e	Direitos	Humanos.

Alterações no RICMS/RS, divulgadas pela SEFAZ/RS:
1) Decreto n. 54.163/2018, DOE de 27/07/2018
• Eixos não motores destinadas a estabelecimento industrial 

- diferimento parcial do pagamento do ICMS -	Alt.	4947	-	Lei	do	
ICMS,	art.	31,	§	8º,	“a”	-	Prevê	o	diferimento	parcial	do	pagamento	
do	ICMS	nas	saídas	internas	de	eixos	não	motores,	destinadas	a	es-
tabelecimento industrial, desde que não resulte em valor a pagar, na 
operação, inferior a 7%. 

Na Seção V do Apêndice II, é dada nova redação ao item II, con-
forme segue:

(Ap. II, S. V, item II)
2) Decreto n. 54.169/2018, DOE de 31/07/2018
• Isenção de ICMS de medicamento utilizado no tratamento de 

câncer - Alterações com base no Convênio ICMS 210/2017
a) Altera as condições - Alt. 4948 - Conv. ICMS 210/17 - Altera 

as condições de isenção de ICMS de medicamento utilizado no trata-
mento de câncer. 

Relativamente	ao	produto	previsto	no	item	69	do	Apêndice	XL,	a	
que	a	operação	esteja	contemplada:
•	com	isenção	ou	tributação	com	alíquota	zero	pelo	Imposto	de	

Importação;
•	com	desoneração	das	contribuições	para	os	Programas	de	Inte-

gração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/
PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
- COFINS.
(Lv.	I,	art.	9º,	XLI,	nota	03,	e	Ap.	XL)
b) Altera a nomenclatura do item 69 do Apêndice XL - Alt. 4949 

- Conv. ICMS 210/17 - Altera a nomenclatura de item da lista de me-
dicamentos com isenção de ICMS utilizado no tratamento de câncer. 
No	Apêndice	XL,	é	dada	nova	redação	ao	item	69,	conforme	

segue:

(Ap.	XL,	item	69)
• Isenção de ICMS de equipamento e insumo destinado à 

prestação de serviços de saúde beneficiados com isenção de ICMS 
– Alterações com base no Convênio ICMS 212/2017

a) Altera as condições - Alt. 4950 - Conv. ICMS 212/17 - Altera 
as condições de isenção de ICMS de equipamento e insumo destinado 
à	prestação	de	serviços	de	saúde	beneficiados	com	isenção	de	ICMS.	
(Lv.	I,	art.	9º,	XCVIII,	nota	02,	e	Ap.	XIX)

b) Altera a nomenclatura do item 73 do Apêndice XIX - Alt. 
4951 - Conv. ICMS 212/17 - Altera a nomenclatura de item da lista 
de equipamentos e insumos destinado à prestação de serviços de 
saúde. 
No	Apêndice	XIX,	é	dada	nova	redação	ao	item	73,	conforme	

segue:

ITEM DESCRIÇÃO

II Saídas	internas	de	eixos	motores	com	diferencial,	mesmo	providos	de	outros	
órgãos	de	transmissão	e	eixos	não	motores;	suas	partes,	classificados	
no	código	8708.50.80	da	NBM/SH-NCM,	destinadas	a	estabelecimento	

industrial."

ITEM MEDICAMENTO

69 Cloridrato de Pazopanibe

Item Código	NBM/SH-NCM Equipamentos e Insumos

73 9021.39.80 Prótese	de	silicone



(Ap.	XIX,	item	73)
3) Decreto n. 54.173/2018, DOE de 31/07/2018
• Transferência de saldo credor de ICMS por estabelecimento 

industrial que tenha saldo credor acumulado em decorrência da 
redução de base de cálculo nas saídas de máquinas e implementos 
agrícolas prevista no art. 23, XIV do RICMS/RS -	Alt.	4952	-	Lei	do	
ICMS,	art.	23,	§	5º	-	Autoriza	a	transferência	de	saldo	credor	que	tiver	
sido	acumulado	em	virtude	do	benefício	da	redução	de	base	do	cálcu-
lo	do	imposto	nas	saídas	de	máquinas	e	implementos	agrícolas.	

Com essa publicação, os saldos credores acumulados poderão 
ser transferidos a outros contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul 
por	estabelecimento	industrial	que	tenha	saldo	credor	acumulado	em	
decorrência	da	redução	de	base	de	cálculo	nas	saídas	de	máquinas	e	
implementos	agrícolas	prevista	no	art.	23,	XIV,	desde	que	as	transfe-
rências	sejam	efetuadas	em	favor	de	estabelecimentos	fornecedores	
para	aquisição	de	bobinas	e	chapas	de	aços	planos	referidas	no	item	
III da Seção V do Apêndice II.

A transferência do saldo credor existente em 30/06/2018, acumu-
lado	em	decorrência	dessas	operações,	fica	limitada,	por	período,	a	
1/6 (um sexto) do referido saldo.

(Art. 59, II, “x”)
• Diferimento Parcial de ICMS nas saídas internas de bobinas 

e chapas de aços planos, destinadas a estabelecimento industrial, 
para a fabricação de discos e limpadores de discos e aros - Alt. 
4953	-	Lei	do	ICMS,	art.	31,	§	8º,	“a”	-	Prevê	o	diferimento	do	pa-
gamento	do	ICMS	devido	que	exceda	7%	(sete	por	cento)	nas	saídas	
internas	de	bobinas	e	chapas	de	aços	planos,	destinadas	a	estabele-
cimento industrial, para a fabricação de discos e limpadores de discos 
e aros. 
Na	Seção	V	do	Apêndice	II,	fica	acrescentado	o	item	III,	conforme	

segue:

(Ap. II, S. V, item III)

ITEM DESCRIÇÃO

III Saídas	internas	de	bobinas	e	chapas	de	aços	planos,	classificadas	nos	
códigos	7208.10.00,	7208.37.00,	7208.38.10,	7208.38.90,	7208.51.00,	
7208.52.00, 7209.16.00, 7225.30.00, da NBM/SH-NCM, destinadas a 

estabelecimento industrial para a fabricação de discos e limpadores de discos 
e	aros,	classificados	no	código	8432.90.00	da	NBM/SH-NCM


