DECRETO Nº 54.766/19 – RETROAGE A MARÇO/19 A FORMA DE APURAÇÃO DO
AJUSTE DO IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

No último dia 22 de agosto, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul editou
o Decreto nº 54.766, pelo retroagiu a forma de apuração do ajuste do imposto retido por
substituição tributária a 1º de março de 2019, o que permitirá que, desde o período de
apuração de março/2019, os contribuintes varejistas possam aplicar a sistemática estabelecida
pelo Decreto nº 54.671/19, já objeto de CIRCULAR enviada pelo SINDILOJAS em junho último
(https://www.sindilojaspoa.com.br/assets/ckfinder/files/CIRCULAR%20SINDILOJAS%20%20TRANSFER%C3%8ANCIA%20CR%C3%89DITO%20ST.pdf).
Sendo assim, a partir do período de apuração de março/2019, os
contribuintes varejistas e não varejistas devem deduzir do montante do imposto efetivo o
montante do imposto presumido, calculados na forma dos arts. 25-A ou 25-B, sendo que:
(1) o saldo positivo constituirá valor a complementar, que:
(1.1) poderá ser compensado com:
(1.1.1) saldo credor do imposto de responsabilidade por substituição
tributária ou com saldo credor do imposto próprio, se houver;
(1.1.2) valor a restituir acumulado em períodos anteriores ou recebido em
transferência de outro estabelecimento do mesmo contribuinte localizado neste Estado;
(1.2) após as compensações mencionadas no item (1.1), supra, restando
valor a complementar, o recolhimento deverá ser feito até o dia 20 do mês subsequente;

(2) o saldo negativo constituirá valor a restituir, que:
(2.1) poderá ser:
(2.1.1) utilizado para compensar com saldo devedor do imposto de
responsabilidade por substituição tributária ou com saldo devedor do imposto próprio, se
houver;
(2.1.2) depois dessa compensação mencionada no item (2.1.1), supra,
transferido, na data do termo final do período de apuração, para outro estabelecimento do
mesmo contribuinte localizado no Rio Grande do Sul – o referido valor a restituir transferido
poderá ser utilizado para compensar saldo devedor do imposto próprio do estabelecimento
recebedor;
(2.2) após as utilizações previstas no item (2.1), supra, se ainda restar valor
a restituir, será transferido para o período ou períodos seguintes.
Essas são, em resumo, as considerações básicas sobre o tema, colocandonos, como sempre, ao inteiro dispor para solucionar quaisquer dúvidas e realizar quaisquer
esclarecimentos.
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