
DeSTDA - Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e 

Antecipação 

 Obrigatoriedade: 

A DeSTDA deverá ser apresentada relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de 1º de 

janeiro de 2016, pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional, exceto:  

I – os Microempreendedores Individuais – MEI; 

II – os estabelecimentos impedidos de recolher o ICMS pelo Simples Nacional em virtude de a 

empresa ter ultrapassado o sublimite estadual, nos termos do § 1º do art. 20 da LC n. 

123/2006. 

A obrigatoriedade aplica-se a todos os estabelecimentos do contribuinte, para a UF de origem 

e para cada UF em que o contribuinte possua inscrição como substituto tributário - IE 

Substituta ou obtida na forma da cláusula quinta do Convênio ICMS 93/15, de 17 de setembro 

de 2015. 

Aplicativos: 

A geração e a transmissão da Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e 

Antecipação - DeSTDA serão feitas através de duas etapas distintas, conforme abaixo:  

 

1. A geração do documento da DeSTDA deverá ser realizada através do aplicativo SEDIF-SN 

(Sistema Eletrônico de Documentos e Informações Fiscais).  

2. A transmissão do documento da DeSTDA deverá ser realizada através do aplicativo TED 

(Transmissão Eletrônica de Documentos). 

2.1. Para realizar a transmissão via TED, a declaração DeSTDA deverá ser preparada para este 

modo de transmissão. Na aba "Encerrar" do aplicativo SEDIF-SN o usuário deverá acionar a 

opção "Gerar Mídia TED", que estará habilitada após a conclusão da etapa de geração do 

documento. 

2.2. Após a geração da mídia TED (arquivo com a extensão ".TED") o contribuinte deverá iniciar 

o aplicativo TED e, na opção "Enviar", informar o endereço de localização do arquivo do 

documento a ser transmitido. 

Prazos de Transmissão da DeSTDA: 

O arquivo digital da DeSTDA deverá ser enviado até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao 

encerramento do período de apuração, ou quando for o caso, até o primeiro dia útil 

imediatamente seguinte. 

Obs.: O prazo para a entrega da DeSTDA relativa aos fatos geradores de janeiro e junho (2016) 

foi prorrogado para o dia 20/08/2016. Até esta data deverão ser encaminhadas as informações 

das movimentações dos meses de janeiro a junho de 2016. 

http://www.sefaz.mt.gov.br/portal/Tributario/Sedif/sedif.php 

http://www.sefaz.mt.gov.br/portal/Tributario/PDF/Manual_Usuario_SEDIF_SN.pdf 

 

 

 

http://www.sefaz.mt.gov.br/portal/Tributario/Sedif/sedif.php
http://www.sefaz.mt.gov.br/portal/Tributario/PDF/Manual_Usuario_SEDIF_SN.pdf


Abaixo orientações para obter as informações dos valores no 

CONSISANET para lançamento no DesTDA: 

1 - Para controle das informações de ICMS Pago por Antecipação, lançar em:  

FISCAL 

Movimento> Declarações Estaduais> Informação de Guias Antecipadas p/ Apuração ICMS 

 

 
 

A apuração está disponível no menu: 

 

Livro Fiscal 
Relatórios > Livros de Apurações Fiscais > Apuração ICMS  
 

 



 
 

2 – Para as informações de Diferencial de Alíquota, os documentos Fiscais deveram ser 

escriturados com as informações do diferencial de alíquota. 

 

2.1 - Habilitar no TIM do lançamento a FAIXA 6 DIF ALIQUOTA.  

 

 
 

 



 

 

 

 

2.2 No lançamento escriturar na faixa de ICMS e Dif. Alíquota. 

 

 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
A apuração está disponível no menu reorganizado, onde constam todas as apurações:  
 
Livro Fiscal 
Relatórios > Livros de Apurações Fiscais > Apuração ICMS Diferencial Alíquota. 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

Com as informações dos débitos e créditos, o sistema fará a apuração do saldo, 
podendo resultar em valor a recolher ou a compensar. 
 

 
 

Para a conferência dos valores calculados na apuração, pode ser utilizado o relatório de 
Movimento por tributo, no layout “Conferência de ICMS DIFAL”, que apresentará para cada 
Estado quais as notas compuseram o valor da apuração. 
 

Livro Fiscal 

Relatórios> Relatório Movimento por Tributo 

 

 



 


