INSTRUÇÃO NORMATIVA RE N° 037/19 – PREVÊ A FORMA DE LANÇAMENTO NA
GIA DE TRANSFERÊNCIAS DE VALOR A RESTITUIR APURADO NO AJUSTE DO
IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTOS
DO MESMO CONTRIBUINTE NO RS

No último dia 11 de setembro, a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio
Grande do Sul editou a Instrução Normativa RE n° 037/19, que entrou em vigor na data de
sua publicação e prevê a forma de lançamento na GIA de transferências de valor a restituir
apurado no ajuste do imposto retido por substituição tributária entre estabelecimentos do
mesmo contribuinte neste Estado.
As previsões da citada Instrução Normativa foram introduzidas na Instrução
Normativa DRP n° 45/98, no Título que trata do ICMS, no Capítulo que faz menção às regras
envolvendo a substituição tributária, e dentro da Seção 19, que traz o ajuste do montante do
imposto retido por substituição tributária, 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).
Assim, para os meses de março e abril de 2019, na hipótese de transferência
de valor a restituir a outro estabelecimento do mesmo contribuinte localizado neste Estado:
a) o estabelecimento cedente deverá realizar ajuste, para a dedução de sua
apuração do valor a restituir, via registro E111, que deverá citar o código RS000013 no campo
COD_AJ_APUR, a expressão "Cedência de valor a restituir para o estabelecimento inscrito no
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CGC/TE sob o nº (preencher com o nº de inscrição no CGC/TE do estabelecimento destinatário
da transferência), conforme previsto no RICMS, Livro III, art. 25-C, II, "a", 2" no campo
DESCR_COMPL_AJ e o valor a ser cedido no campo VL_AJ_APUR;
b) o estabelecimento destinatário da transferência deverá realizar ajuste,
para a inclusão em sua apuração do valor a restituir, via registro E111, que deverá citar o
código RS020006 no campo COD_AJ_APUR, a expressão "Recebimento em transferência de
valor a restituir do estabelecimento inscrito no CGC/TE sob o nº (preencher com o nº de
inscrição no CGC/TE do estabelecimento cedente), conforme previsto no RICMS, Livro III, art.
25-C, II, "a", 2" no campo DESCR_COMPL_AJ e o valor recebido em transferência no campo
VL_AJ_APUR.
É importante destacar que, nos termos da hipótese acima:
a) o estabelecimento cedente deverá realizar lançamento no código 99 do
Anexo XV (Outros Débitos - Detalhamento), que deverá conter a expressão "Cedência de valor
a restituir para o estabelecimento inscrito no CGC/TE sob o nº (preencher com o nº de
inscrição no CGC/TE do estabelecimento destinatário da transferência), conforme previsto no
RICMS, Livro III, art. 25-C, II, "a", 2" no campo Descrição;
b) o estabelecimento destinatário da transferência deverá realizar
lançamento no código 99 do Anexo XIV (Outros Créditos - Detalhamento), que deverá conter
a expressão "Recebimento em transferência de valor a restituir do estabelecimento inscrito no
CGC/TE sob o nº (preencher com o nº de inscrição no CGC/TE do estabelecimento cedente),
conforme previsto no RICMS, Livro III, art. 25-C, II, "a", 2" no campo Descrição.
Essas são, em resumo, as considerações básicas sobre o tema, colocandonos, como sempre, ao inteiro dispor para solucionar quaisquer dúvidas e realizar quaisquer
esclarecimentos.
Eduardo Plastina
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