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NOVO PROCEDIMENTO DE RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS NAS
OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDORES FINAIS NÃO
CONTRIBUINTES DO ICMS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2016

A Emenda Constitucional nº 87/2015, publicada em abril de
2015, alterou o §2º do art. 155 da Constituição Federal e incluiu o art. 99 no Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, para tratar da sistemática de cobrança do ICMS nas
operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do
imposto, localizado em outro Estado.
a) Da tributação até dezembro de 2015
Até a publicação da referida Emenda, em sistemática que será
aplicada até o final deste ano, a Constituição Federal previa que, nas vendas interestaduais
para consumidores finais, se aplicasse duas sistemáticas, a depender da condição de
contribuinte ou não contribuinte do ICMS do adquirente da mercadoria:

(i) caso o consumidor final fosse contribuinte do ICMS, este
imposto seria partilhado entre o Estado de destino e o Estado de origem, cabendo a este o
imposto correspondente à aplicação da alíquota interestadual e àquele o imposto relativo à
aplicação da diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna do Estado de
destino;
(ii) caso o consumidor final não fosse contribuinte do ICMS,
este imposto caberia exclusivamente ao Estado de origem, sendo aplicada a alíquota interna
deste para a operação.
b) Da tributação a partir de janeiro de 2016
Com a edição da Emenda, a Constituição Federal passou a
estabelecer que, nas vendas interestaduais para consumidores finais não contribuintes do
ICMS, se passaria a aplicar, a partir de 1º de janeiro de 2016, a mesma sistemática adotada
até então para as operações interestaduais destinadas para consumidores finais
contribuintes, ou seja, o ICMS passará a ser partilhado entre o Estado de destino e o Estado
de origem, cabendo a este o imposto correspondente à aplicação da alíquota interestadual e
àquele o imposto relativo à aplicação da diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota
interna do Estado de destino.
Estabeleceu-se, todavia, uma regra de transição, pela qual a
parcela do ICMS a ser paga ao Estado de destino aumentará progressivamente a cada ano, a
partir de 2016, até corresponder integralmente à diferença entre a alíquota interestadual e a
alíquota interna do Estado de destino, em 2019.
Sendo assim, considerando que ao Estado de origem caberá
sempre o pagamento do ICMS advindo da aplicação da alíquota interestadual prevista para a
operação, o recolhimento da parcela correspondente à diferença entre a alíquota
interestadual e a alíquota interna do Estado de destino será, para os anos de 2016, 2017 e
2018, segregado da seguinte forma:
(i) para o ano de 2016: 40% para a unidade de destino, 60%
para a unidade de origem;

(ii) para o ano de 2017: 60% para a unidade de destino, 40%
para a unidade de origem; e
(iii) para o ano de 2018: 80% para a unidade de destino, 20%
para a unidade de origem.
c) Da forma de recolhimento pela nova sistemática
Para dar operacionalidade às regras estabelecidas pela Emenda,
o CONFAZ celebrou o Convênio ICMS 93/2015, para dispor a respeito da forma de
recolhimento do diferencial de alíquotas nas operações interestaduais, inclusive em relação
ao recolhimento efetuado pelos optantes do SIMPLES NACIONAL.
Em relação ao cálculo do valor devido, o Convênio prevê que,
para apurar o valor a ser recolhido, será necessário utilizar a alíquota interna prevista na
unidade federada de destino para calcular o ICMS total devido na operação, depois utilizar a
alíquota interestadual prevista para a operação, para o cálculo do imposto devido à unidade
federada de origem, para então recolher o imposto correspondente à diferença entre os
valores calculados para a unidade federada de destino.
O prazo de recolhimento, caso o contribuinte esteja inscrito no
cadastro de contribuintes do ICMS do Estado de destino, será até o 15º dia do mês
subsequente à saída do bem. Se o contribuinte não estiver inscrito, o recolhimento deverá
ser efetuado no momento da saída do bem do estabelecimento do remetente. De acordo
com o Convênio, pode ser exigida a efetivação da inscrição no cadastro de contribuintes do
ICMS pelo Estado de origem.
O recolhimento do diferencial será feito por meio da GNRE ou
de outro documento de arrecadação, conforme legislação do Estado de destino. O crédito do
imposto relativo às operações anteriores será deduzido do valor a ser recolhido ao Estado de
origem.

Nos termos do Convênio, a fiscalização do estabelecimento
localizado no Estado de origem poderá ser efetuada de forma conjunta ou isolada pelas
unidades federadas envolvidas.
d) Resumo das alterações efetuadas
Em resumo, as previsões mais significativas da Ementa e do
Convênio abordados são as expostas no quadro abaixo:
Valor do ICMS interno que seria pago no Estado de destino
–
CÁLCULO DO

Valor do ICMS interestadual a ser pago na origem

IMPOSTO

=
valor a ser recolhido ao Estado de destino referente ao diferencial de alíquotas

FORMA DE

GNRE ou outro documento de arrecadação, conforme legislação do Estado de destino

RECOLHIMENTO
PRAZO DE

15º dia do mês subsequente à saída da mercadoria, caso o contribuinte possua cadastro no

RECOLHIMENTO

Estado de destino, ou quando da saída da mercadoria do estabelecimento do remetente,
para contribuintes sem cadastro

CREDITAMENTO

o crédito do imposto relativo às operações anteriores será deduzido do valor a ser recolhido
ao Estado de origem

Reitere-se, por fim, que tais alterações passarão a ser exigidas
a partir de 1º de janeiro de 2016.
Essas são, em resumo, as considerações que julgamos
interessantes destacar sobre esse tema, colocando-nos ao inteiro dispor para solucionar
quaisquer dúvidas e realizar quaisquer esclarecimentos.
Eduardo Plastina
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