CALCULO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA (Regime de Estimativa Simplificado-Carga
Media)
O ICMS devido a titulo de SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA nas operações interestaduais,
bem como nas saídas internas de mercadorias promovidas por estabelecimento industrial
Mato-grossense, esta regido pelo REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADO, de acordo com o art.
87-J-6 ao art. 87-J-a6 do RICMS.
http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/Legislacao/legislacaotribut.nsf/b627c5d8a24d8a
5003256730004d2e96/bbc31601bff39edd842578a100448ff0?OpenDocument
Esse novo regime consiste na aplicação de carga tributaria media apurada para a CNAE
em que estiver enquadrado o destinatário mato-grossense, e correspondera ao valor que
resultar da aplicação sobre o valor total das operações das Notas Fiscais de percentual fixado
para a CNAE em que estiver enquadrado o destinatário, nos termos do Anexo XVI do RICMS.
Cabe ressaltar que ficam excluídos do regime de estimativa simplificado as
operações com veículos automotivos novos, com bebidas alcoólicas, inclusive cerveja e
chopp, cigarros, fumo e seus derivados, com combustíveis, com biodiesel e com energia
elétrica.
O Fisco ressalta que os contribuintes que recolhem o ICMS por Substituição Tributaria
possuem ate o dia 31 de Julho de 2011 para se adaptarem a nova forma de calcular o imposto.
A partir de 1° de Agosto, o carga media será a única opção de recolhimento.
Parametrização no CONSISANET (versao 4.31.468.21 do dia 28-07-2011) :
Geral>Cliente/Fornecedor>Cadastro de Cliente/Fornecedor
Na aba DADOS PESSOAIS informar o CNAE do cliente. As aliquotas para calculo da CARGA
MEDIA, estao na base de dados do sistema e não são visiveis aos usuarios, elas estão
vinculadas aos codigos CNAE.

APÓS informar o CNAE do cliente, sera habilitado a opção para marcar: REGIME DE
ESTIMATIVA SIMPLIFICADO na aba endereços.

Após marcar a opção REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADO, parametrizar a tributação:
Geral>Tributação>Tributação
1 -ICMS:

5- SUBST. TRIBUTARIA:

Informar o percentual de
margem de lucro
estabelecido para a CNAE
em que estiver enquadrado o
contribuinte, de acordo com o
anexo XI

Obs: No ORIENTADOR DE OPERAÇÃO, deve-se marcar os itens que vao agregar na BASE DE
CALCULO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA.
GERAL>ORIENTADOR OPERAÇÃO
Na aba: VINCULAR VARIAVEL/TRIBUTO

Principal>Incidencia sobre Outros imposto

Lançamento de saída no consisanet após parametrização:

Percentual de Carga Tributaria media
por CNAE.

DANFE:

Demostrativo de Calculo:
A
B
C
D
E
F
G
H

VALOR TOTAL DAS OPERAÇÕES (Valor total dos produtos + IPI + frete +seguro +
Outras despesas)
Alíquota Interna de ICMS do Produto
Valor do ICMS Operação Própria (valor total dos produtos x B)
Margem de Lucro (anexo XI)
Valor Agregado (A x D)
Percentual de Carga Media (anexo XVI)
Valor do ICMS-ST – ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADO (E x F)
Base de Calculo ICMS SUBSTITUIÇÃO {( C + G ) / B }

1000,00
17 %
170,00
38 %
380,00
16 %
60,80
1.357,65

