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Introdução 

 
Neste trabalho, abordaremos os principais temas da Substituição tributaria, de uma maneira prática e 
objetiva, trazendo ao leitor, acreditamos, uma importante ferramenta a ser utilizada no dia-dia, no 
sentido resolver os problemas fiscais relacionados com este imposto, surgidos dentro das empresas. 
 
Claro que não temos a pretensão de esgotar a matéria, haja vista o grande número de problemas que 
surgem diariamente, fazendo com que os profissionais do Departamento Fiscal das Empresas percam 
horas debruçados em cima de apostilas, regulamentos e demais normas, tentando resolvê-los. 

 

O Autor 

 

 

 

 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
 
 
 
 
1. Histórico da Legislação do Imposto 
  
A Constituição Federal em seu artigo 155, inciso II, trouxe a competência para os Estados instituírem 

este imposto. 
 
Para cada imposto previsto na Constituição Federal se faz necessário a existência de uma Lei 
Complementar Federal, que lhe trace as linhas básicas. 
 
Os próprios Constituintes, já prevendo a inércia dos Legisladores, incluíram no artigo 34 parágrafo 8º do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que os Estados poderiam traçar as linhas básicas do 
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imposto, através de Convênio. Foi o que se tornou realidade com a edição do Convênio 66/88. Acontece 
que, não deveria ser de outra forma, os representantes estaduais, se aproveitando da oportunidade, 
foram muito mais além da competência distribuída pelo Legislador Constitucional, vindo a regular 
matérias como por exemplo do uso do crédito, substituição tributária, e outras que como se sabe são 

exclusivas de trato por meio de Lei Complementar. Foi assim que o citado Convênio foi alvo de inúmeras 
discussões no Judiciário. 
 
No Paraná, a primeira Lei a tratar deste imposto foi a Lei 8933, de 26 de janeiro de 1989, sendo 
somente regulamentada através do Decreto 1966, de 22 de dezembro de 1992, o qual foi reeditado 
devido a inúmeras alterações, através do Decreto 1.511/95. 
 
Em 1996, ou seja, oito anos após a promulgação da Constituição, foi editada a Lei Complementar 87/96 
(Lei Kandir) a qual veio a estender a não incidência na exportação para todos os produtos, inclusive os 
semi-elaborados, e trazendo o direito de crédito para as aquisições de bens para o ativo imobilizado. 
 
Com isto, o Paraná teve que editar novas Legislações Estaduais, o que resultou na Lei 11580 de 14 de 
novembro de 1996, sendo a mesma regulamentada pelo Decreto 2.736/96. 
 
Ocorre que, mais uma vez, tendo em vista as inúmeras alterações, em média dois artigos por dia, o 
Paraná teve que reeditar o seu Regulamento do ICMS, o que resultou no Decreto 5.141/2001. 
 
Diferente não foi em 2007, onde, mais uma vez o Estado do Paraná reeditou seu regulamento, estando 
este anexo agora ao Decreto 1980/2007. 
Em 2012 foi editado o Decreto 6080/2012. 
 
Este breve histórico do imposto torna-se importante diante do fato de que o contribuinte deve estar 
atento às alterações ocorridas na legislação, pois, conforme disposto no artigo 144 do Código Tributário 
Nacional, o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei 
então vigente, ainda que posteriormente modificada. 
 
 
 
 
2.Do Fato Gerador do Imposto 

 

 
Circulação de mercadoria 
 
Os fatos capazes de gerar a obrigação tributária vêm traçados no artigo 2º do Regulamento do ICMS, e 
aqui, esclarecemos que passaremos somente a utilizar da legislação prevista no Regulamento do ICMS, 
por tratarmos de uma abordagem prática da matéria. 
 
O primeiro fato gerador do imposto está relacionado no inciso I, “in verbis”: 
 
“Art. 2º O imposto incide sobre (art. 2º da Lei n. 11.580/96): 
I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas 
em bares, restaurantes e estabelecimentos similares; 
II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, 
bens, mercadorias ou valores; 
III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a 

emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de 
qualquer natureza; 
IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência 
tributária dos Municípios; 
V - o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços, de 
competência tributária dos Municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à 
incidência do imposto estadual. 
VI - a entrada no estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem oriundos de outras unidades 
da Federação, destinados ao uso ou consumo ou ao ativo permanente. 
§ 1º O imposto incide também: 
a) sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda 
que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade; 
b) sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior; 
c) sobre a entrada, no território paranaense, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e 
gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à industrialização ou à 
comercialização pelo destinatário adquirente aqui localizado, decorrentes de operações interestaduais, 
cabendo o imposto a este Estado.” 
 
Para chegarmos à perfeita compreensão deste artigo, temos que compará-lo ao artigo 16 (RICMS/PR), o 
qual diz: 
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Art. 16. Contribuinte do imposto é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou 
em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior (art. 16 da Lei n. 11.580/96). 

Parágrafo único. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou 
intuito comercial: 
a) importe do exterior mercadoria ou bem, qualquer que seja a sua finalidade; 
b) seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior;  
c) adquira em licitação mercadoria ou bem apreendidos ou abandonados; 
d) adquira petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, ou energia 
elétrica, oriundos de outra unidade federada, quando não destinados à industrialização ou à 
comercialização. 
 
 
Destes dois artigos, o que se subtrai é que o contribuinte é caracterizado por dois fatores sendo eles, a 
habitualidade na prática de atos mercantis e o volume seja tal que configure que o mesmo irá 
praticar atos mercantis. 
 

Este segundo fator, que na prática deixa de ser observado e tem trazido inúmeros transtornos aos 
contribuintes. Algumas empresas vendem mercadorias para pessoas físicas, as quais, pelo seu 
volume deixam claro que as irão comercializar, tornando-se  

 
       Nestes casos, os agentes fiscais desconsideram os documentos fiscais, impondo aplicação da multa 
de 30% (trinta por cento), conforme previsto 602, inciso VI, letra “b”, do próprio Regulamento do ICMS. 
Afora isto, cobram o equivalente ao imposto devido antecipadamente, o qual em tese deveria ser 
recolhido quando da venda pelo adquirente da mercadoria. 
 
Ainda em relação ao fato gerador relativo à circulação da mercadoria, importante lembrar que o artigo 
5º do Regulamento define quando o mesmo irá ocorrer, diz assim: 
 
Art. 5º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento (art. 5º da Lei n. 11.580/96): 
I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do 
mesmo titular; 
II - do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por qualquer estabelecimento; 
III - da transmissão a terceiro de mercadoria depositada em armazém geral ou em depósito fechado, na 
unidade federada do transmitente; 
IV - da transmissão de propriedade de mercadoria, ou de título que a represente, quando a mercadoria 
não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente; 
V - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer 
natureza; 
VI - do ato final do transporte iniciado no exterior; 
VII - das prestações onerosas de serviços de comunicação, feitas por qualquer meio, inclusive a geração, 
a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de 
qualquer natureza; 
VIII - do fornecimento de mercadoria com prestação de serviços: 
a) não compreendidos na competência tributária dos Municípios; 
b) compreendidos na competência tributária dos Municípios e com indicação expressa de incidência do 
imposto de competência estadual, como definido na lei complementar aplicável; 
IX - do desembaraço aduaneiro de mercadoria ou bem importados do exterior; 

X - do recebimento, pelo destinatário, de serviço prestado no exterior; 
XI - da aquisição em licitação pública de mercadoria ou bem importados do exterior e apreendidos ou 
abandonados; 
XII - da entrada no território do Estado de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e 
gasosos dele derivados, e de energia elétrica, oriundos de outra unidade federada, quando não 
destinados à industrialização ou comercialização; 
XIII - da utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outra unidade 
federada e não esteja vinculada a operação ou prestação subseqüente, alcançada pela incidência do 
imposto; 
XIV - da entrada no estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem oriundos de outra unidade 
da Federação, destinados ao uso ou consumo ou ao ativo permanente. 
§ 1º Quando a operação ou prestação for realizada mediante o pagamento de ficha, cartão ou 
assemelhados, considera-se ocorrido o fato gerador no fornecimento desses instrumentos ao adquirente 
ou usuário. 
§ 2º Na hipótese do inciso IX, após o desembaraço aduaneiro, a entrega, pelo depositário, de 
mercadoria ou bem importados do exterior deverá ser autorizada pelo órgão responsável pelo seu 
desembaraço, que somente se fará mediante a exibição do comprovante de pagamento do imposto 
incidente no ato do despacho aduaneiro, ressalvada a hipótese do § 7º do art. 65. 
§ 3º Para efeito de exigência do imposto por substituição tributária, inclui-se, também, como fato 
gerador do imposto, a entrada de mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente ou em outro por 
ele indicado. 
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§ 4º Poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto, observado o disposto no art. 13, nos casos 
de venda ambulante quando da entrada de mercadoria no Estado para revenda semdestinatário certo. 
§ 5º Considerar-se-á ocorrida operação ou prestação tributável quando constatado (art. 51 da Lei 
n.11.580/96): 

a) o suprimento de caixa sem comprovação da origem do numerário, quer esteja escriturado ounão; 
b) a existência de título de crédito quitado ou despesas pagas e não escriturados, bem como bens do 
ativo permanente não contabilizados; 
c) diferença entre o valor apurado em levantamento fiscal que tomou por base índice técnico de 
produção e o valor registrado na escrita fiscal; 
d) a falta de registro de documento fiscal referente à entrada de mercadoria; 
e) a existência de contas no passivo exigível que apareçam oneradas por valores documentalmente 
inexistentes; 
f) a existência de valores que se encontrem registrados em sistema de processamento de dados, 
equipamento emissor de cupom fiscal ou outro equipamento similar, utilizados sem prévia 
autorização ou de forma irregular, que serão apurados mediante a leitura dos dados neles constantes; 
g) a falta de registro de notas fiscais de bens adquiridos para consumo ou para ativo fixo; 
h) a superavaliação do estoque inventariado. 
§ 7º Na hipótese de entrega de mercadoria ou bem importados do exterior antes do desembaraço 
aduaneiro, considera-se ocorrido o fato gerador neste momento, devendo a autoridade responsável, 
salvo disposição em contrário, exigir a comprovação do pagamento do imposto. 
 
Do inciso I, deste artigo, subtrai-se duas situações: 
 
A primeira, o fato de que somente ocorrerá o fato gerador, ressalvada a hipótese de importação, na 
saída da mercadoria do estabelecimento, devendo a empresa, salvo raríssimos exemplos, emitir Nota 
Fiscal somente quando ocorrer a saída efetiva da mercadoria. 
 
O que se vê na prática, e isto é até muito comum, são os contribuintes emitindo Notas Fiscais quando da 
remessa interna, por exemplo, de peças do almoxarifado para o parque fabril, no mesmo 
estabelecimento. Isto não pode, sendo punido pelo Fisco porque fere o previsto no artigo 217, parágrafo 
2º do Regulamento, o qual limita a emissão das Notas Fiscais a uma entrada ou saída efetiva de 
mercadorias. 
 
A segunda é a de que a mercadoria será tributada, ainda que seja na transferência para outro 
estabelecimento da mesma empresa. 
 
Nesta mesma esteira, o parágrafo 2º do artigo 2º nos diz: “§ 2º – A caracterização do fato gerador 
independe da natureza jurídica da operação ou prestação que o constitua”. 
 
Isto nada mais quer dizer que, fora os casos especiais previstos no próprio regulamento, tais como, 
isenção, não incidência, diferimento ou suspensão, as operações de saída a qualquer título deverão ser 
tributadas. 
 
Não podemos esquecer que tanto na doutrina quanto na jurisprudência nacionais, vem se formando o 
entendimento que somente haverá a tributação do imposto quando houver a saída da mercadoria da 
propriedade de um contribuinte para a propriedade de outra pessoa. 
 
Neste entendimento, já existe a Súmula (entendimento Uniformizado de um Tribunal Superior) do 
Superior Tribunal de Justiça, no sentido da não tributação pelo ICMS nas transferências de mercadorias, 

a qual diz: 
“Súmula 166 – Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria 

de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. 
 
Assim, fica claro que nem sempre as saídas serão tributadas pelo imposto conforme a Legislação 
Estadual determina. Nestes mesmos moldes o Superior Tribunal Federal se posicionou: 
 

“Súmula 573 – Não constitui fato gerador do imposto de Circulação de Mercadorias a saída 
física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato”. 

 
Lembramos que as Súmulas não obrigam o fisco a cumpri-las, ficando a critério do contribuinte discutir 
ou não tais matérias no judiciário, uma vez que, no caso das transferências de mercadorias há o débito 
no estabelecimento remetente, porém, em contra partida há o crédito no estabelecimento recebedor. 
 
 
 
 
Serviço de Transporte 
O segundo fato gerador do imposto é relacionado com o transporte da mercadoria, sendo incidente o 
ICMS se o transporte se realizar entre um município e outro o entre um estado e outro. 
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Lembramos que, caso o transporte seja realizado do Brasil para o exterior não há a incidência do 
imposto pelo simples fato do transporte internacional não estar relacionado entre os fatos geradores do 
citado artigo, tampouco o frete municipal, o qual ficará sujeito ao imposto de competência municipal. 
 

O serviço de transporte será tratado por nós mais adiante, destinado-se um capítulo para este 
tormentoso tema. 
 
Serviço de Comunicação 

Esta foi, a nosso ver a grande novidade com a promulgação da Constituição Federal, Federal pois, tais 
serviços passaram a ser tributados pelo ICMS, sendo a qualquer título prestado, e no momento atual a 
grande discussão é em relação ao Provedor de Internet, já estando quase pacificado no judiciário o 
entendimento da incidência do imposto municipal. 

 
É sempre bom lembrar que o Paraná dá uma redução de base de cálculo para estes serviços, derrubando 
a base de cálculo para 5% (cinco por cento) do seu valor no sentido de tentar receber, pelo menos, um 
pouco de imposto sobre estas operações. 
 
Outro tema importante é o fato das empresas que vendem cartões telefônicos aos usuários finais não 
estarem sujeitas ao ICMS e sim ao ISS, pois, nada mais estão que agenciando as vendas destes cartões 
recebendo comissão para tanto. O ICMS, neste caso, é tributado quando da remessa dos Cartões feita 
pela Companhia Telefônica. 
 
Transporte iniciado no exterior e importação 
Estes dois temas serão tratados mais adiante, onde serão dissecados com outros temas a eles 
relacionados. 
 
 
 
 

Da Não incidência 

 
Após a análise dos fatos geradores, veremos algumas situações em que não é devido o ICMS, as quais 
vem descritas no artigo 4º do Regulamento do ICMS, sendo elas: 
 
 

Art. 3º O imposto não incide sobre (art. 4º da Lei n. 11.580/96): 

I - operações com: 

a) livros, jornais e periódicos e o papel destinado a sua impressão; 

b) livros, jornais e periódicos em meio eletrônico ou mídia digital; 

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e 

produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços; 

III - operações interestaduais relativas a energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e 

combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando destinados à industrialização ou à 

comercialização; 

IV - operações com ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial; 

 

 
 
 
 
 
 

V - operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas na prestação, 

pelo próprio autor da saída, de serviço de qualquer natureza definido em lei complementar como 

sujeito ao imposto sobre serviços, de competência tributária dos Municípios, ressalvadas as 

hipóteses previstas na mesma lei complementar; 

VI - operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de propriedade de estabelecimento 

industrial, comercial ou de outra espécie; 
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VII - operações decorrentes de alienação fiduciária em garantia, inclusive a operação efetuada pelo 

credor em decorrência do inadimplemento do devedor; 

VIII - operações de arrendamento mercantil, não compreendida a venda do bem arrendado ao 

arrendatário; 

IX - operações de qualquer natureza decorrentes da transferência de bens móveis salvados de sinistro 

para companhias seguradoras; 

X - saídas de produção do estabelecimento gráfico de impressos personalizados que não participem de 

etapa posterior de circulação promovida pelo destinatário; 

XI - saídas de peças, veículos, ferramentas, equipamentos e de outros bens, não pertencentes à linha 

normal de comercialização do contribuinte, quando utilizados como instrumentos de sua própria 

atividade ou trabalho; 

XII - serviços prestados pelo rádio e pela televisão, ainda que iniciados no exterior, exceto o Serviço 

Especial de Televisão por Assinatura; 

XIII - saídas de bens do ativo permanente. 

XIV - transferência de ativo permanente e de material de uso ou consumo entre estabelecimentos do 

mesmo titular, inclusive quanto ao diferencial de alíquotas de que trata o inciso XIV do art. 5º. 

Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o 

fim específico de exportação para o exterior, destinada a: 

a) empresa comercial exportadora, inclusive "tradings" ou outro estabelecimento da mesma empresa; 

b) armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. 

 

3. Da Base de Cálculo do Imposto 
 
A base de cálculo é o valor sobre o qual incidirá a alíquota do imposto e se verificará o quantum a ser 
destacado na Nota Fiscal. 
 

A mesma vem prevista no artigo 6º do Regulamento do ICMS, o qual prevê: 
 
Art. 6º A base de cálculo do imposto é (art. 6º da Lei n. 11.580/96): 
I - nas saídas de mercadorias previstas nos incisos I, III e IV do art. 5º, o valor da operação; 
II - na hipótese do inciso II do art. 5º, o valor da operação, compreendendo mercadoria e serviço; 
III - na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o preço do 
serviço; 
IV - no fornecimento de que trata o inciso VIII do art. 5º: 
a) o valor da operação, na hipótese da alínea "a"; 
b) o preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada, na hipótese da alínea "b"; 
V - na hipótese do inciso IX do art. 5º, a soma das seguintes parcelas: 
a) valor da mercadoria ou bem constante dos documentos de importação, observado o disposto no art. 
7º; 
b) imposto de importação; 
c) imposto sobre produtos industrializados; 
d) imposto sobre operações de câmbio; 
e) quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras; 
VI - na hipótese do inciso X do art. 5º, o valor da prestação do serviço, acrescido, se for o caso, de 
todos os encargos relacionados com a sua utilização; 
VII - na hipótese do inciso XI do art. 5º, o valor da operação acrescido do valor dos impostos de 
importação e sobre produtos industrializados e de todas as despesas cobradas ou debitadas ao 
adquirente; 
VIII - na hipótese do inciso XII do art. 5º, o valor da operação de que decorrer a entrada; 
IX - na hipótese dos incisos XIII e XIV do art. 5º, o valor da operação ou prestação sobre a qual foi 
cobrado o imposto na unidade federada de origem, e o imposto a recolher será correspondente à 
diferença entre as alíquotas interna e interestadual. 
 
 
Neste artigo, as principais operações estão relacionadas no inciso I, que se refere ao artigo 5º, inciso I, 
III e IV, do regulamento quais sejam: 
 

Art. 5º – Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento (art. 5º da Lei nº 
11.580/96): 

I – da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro 
estabelecimento do mesmo titular; 
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III – da transmissão a terceiro de mercadoria depositada em armazém geral ou em 
depósito fechado, na unidade federada do transmitente; 

IV – da transmissão de propriedade de mercadoria, ou de título que a represente, quando 
a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente; 

 
Nestas operações o que vale realmente para base de cálculo é o valor da mercadoria, ou seja, o valor 
cobrado pela venda da mercadoria. 
 
Porém, já vimos em tópicos anteriores que o Estado entende que há a tributação em todas as saídas de 
mercadorias, e, para aquelas em que não haja valor, deve-se levar em consideração os valores trazidos 
pelo artigo 8º, “in verbis”: 
 
Art. 8º Na falta dos valores a que se referem os incisos I e VIII do art. 6º , a base de cálculo do imposto 
é (art. 8º da Lei n. 11.580/96): 
I - o preço corrente da mercadoria, ou de sua similar, no mercado atacadista do local da operação ou, 
na sua falta, no mercado atacadista regional, caso o remetente seja produtor, extrator ou gerador, 
inclusive de energia; 
II - o preço FOB estabelecimento industrial a vista, caso o remetente seja industrial; 
III - o preço FOB estabelecimento comercial a vista, na venda a outros comerciantes ou industriais, caso 
o remetente seja comerciante. 
§ 1º Para aplicação dos incisos II e III deste artigo, adotar-se-á sucessivamente: 
a) o preço efetivamente cobrado pelo estabelecimento remetente na operação mais recente; 
b) caso o remetente não tenha efetuado venda de mercadoria, o preço corrente da mercadoria ou de sua 
similar no mercado atacadista do local da operação ou, na falta deste, no mercado atacadista regional. 
§ 2º Na hipótese do inciso III deste artigo, se o estabelecimento remetente não efetuar vendas a outros 
comerciantes ou industriais ou, em qualquer caso, se não houver mercadoria similar, a base de cálculo 
será equivalente a setenta e cinco por cento do preço de venda corrente no varejo. 
Art. 9º Nas prestações sem preço determinado, a base de cálculo do imposto é o valor corrente do 
serviço no local da prestação (art. 9º da Lei n. 11.580/96). 
A cláusula “FOB”, embora na conceituação dada pelo Comércio Exterior em nada se assemelhe ao 
pretendido pela legislação estadual, traz um contexto de que as despesas de seguro e de transporte 
serão arcadas pelo destinatário da mercadoria. Em contrapartida, caso as mesmas sejam suportadas 
pelo remetente, temos a cláusula “CIF”. 
 
Importante lembrarmos que o contrato de compra e venda somente se torna perfeito com a entrega da 
coisa. Ou seja, sendo cláusula CIF, as mercadorias somente pertencerão ao destinatário no momento em 
que forem entregues em sua empresa. Na cláusula “FOB” a partir do momento da entrega ao 
transportador elas já pertencem ao destinatário, ou seja comercialmente torna-se interessante o uso da  
cláusula “FOB” para quem está vendendo a mercadoria e a clausula “CIF” para quem esta comprando, 
tornando-se um dilema a ser resolvido pela parte comercial das empresas. 
 
Voltando ao tema de base de cálculo,  as empresas, nas operações em que não se tenha valor comercial 
para que possam recolher o imposto, devem observar o disposto neste artigo 8º. 
 
Outra questão bastante interessante é o fato da inclusão de despesas na base de cálculo, conforme 
previsto no parágrafo lº do artigo 6º, o qual transcrevemos: 
 
§ 1º Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na importação do exterior de mercadoria ou bem: 
 

a) o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação 
para fins de controle; 
 

b) o valor correspondente a: 
 

 
1. seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como 

descontos concedidos sob condição, assim entendidos os que estiverem subordinados 
a eventos futuros e incertos; 

2.  
2. frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja 
cobrado em separado. 
 
 
Do exposto, denota-se que todas as despesas, a qualquer título, cobradas do adquirente da mercadoria 
serão computadas na base de cálculo do imposto, ficando sujeitas à tributação da alíquota prevista para 
a mercadoria. 
 
Também, diz este artigo que os descontos condicionais não poderão ser retirados da base de cálculo, 
desde que vinculados a eventos futuros. Por exemplo, a empresa faz uma venda no valor de R$ 
1.000,00 (um mil reais), para pagamento em 30 dias. Coloca uma cláusula contratual que caso o 
comprador efetue o pagamento antecipadamente terá um desconto de 2% (dois por cento). Neste caso, 
o desconto não poderá ser retirado da base de cálculo do imposto. Não é o caso do desconto dado na 
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venda à vista, chamado de incondicional, o qual poderá ser deduzido normalmente da base de cálculo do 
imposto. 
 
O segundo ponto a ser lembrado é o fato do frete ser efetuado pelo próprio vendedor da mercadoria, 

neste caso, se cobrado,  incorporará a base de cálculo da mercadoria e será normalmente tributado pelo 
imposto a que ela estiver sujeita, ainda que realizado por sua conta e ordem. 
 
O parágrafo 2º do artigo 6º, diz quais valores que não compõem a base de cálculo do imposto, a saber: 
 
§ 2º Não integra a base de cálculo do imposto o montante: 
a) do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e 
relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configurar fato gerador de ambos 
os impostos; 
b) correspondente aos juros, multa e atualização monetária recebidos pelo contribuinte, a título de 
mora, por inadimplência de seu cliente, desde que calculados sobre o valor de saída da mercadoria 
ou serviço, e auferidos após a ocorrência do fato gerador do tributo; 
c) do acréscimo financeiro cobrado nas vendas a prazo promovidas por estabelecimentos varejistas, 
para consumidor final, desde que: 
1. haja a indicação no documento fiscal relativo à operação, dentre outros elementos, do preço a vista 
da mercadoria, do valor total da operação, do valor da entrada, se for o caso, do valor dos acréscimos 
financeiros excluídos da tributação e do valor e da data do vencimento de cada prestação; 
2. o valor excluído não exceda o resultado da aplicação de taxa, que represente as praticadas pelo 
mercado financeiro, fixada mensalmente pela Secretaria de Estado da Fazenda, sobre o valor do preço a 
vista; 
d) correspondente ao pedágio, na prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas. 
 
Importante ressaltar que para efeito da base de cálculo do ICMS o IPI, não será incorporado desde que 
ocorram os seguintes requisitos, não podendo nenhum deles faltar: 
 
I – Operação entre contribuintes; 
 
II – Mercadoria destinada a nova revenda ou processo industrial; 
 
III – Que na operação estejam presentes os dois impostos, ICMS e IPI. 
 
Ou seja, numa forma mais resumida, o IPI irá compor a base de cálculo do ICMS sempre que a venda 
for da indústria ou alguém a ela equiparada, para usuário final. 
 
 
4. Alíquotas do Imposto 
 

São as seguintes alíquotas aplicadas no Estado do  Paraná, de acordo com as mercadorias: 

 

Art. 14. As alíquotas internas são, conforme o caso e de acordo com a Nomenclatura Comum do 
Mercosul (NCM) ou a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado (NBM/SH), assim 
distribuídas (art. 14 da Lei n. 11.580/1996, com redação dada pela Lei n. 16.016/2008): Alterado pelo 
Decreto nº 4.430/2009, efeitos a partir de 01.04.2009. Redação Anterior 
I - alíquota de sete por cento nas operações com alimentos, quando destinados à merenda escolar, nas 
vendas a órgãos da administração federal, estadual ou municipal; 

II - alíquota de 12% (doze por cento) nas prestações de serviço de transporte intermunicipal e nas 
operações com os seguintes bens e mercadorias:  
a) canetas esferográficas, canetas e marcadores, com ponta de feltro ou com outras pontas porosas, 
canetas tinteiro (canetas de tinta permanente) e outras canetas, cargas com ponta, para canetas 
esferográficas, lápis, minas para lápis ou lapiseiras, lousas e quadros para escrever ou desenhar, cores 
para pintura artística, atividades educativas e recreação ou de desenho, colas e adesivos, borrachas de 
apagar (9608.1000 a 9608.9990, 9609.1000 a 9609.9000, 9610.0000, 3213.1000 a 3213.9000, 
3506.1000 a 3506.9900, 4016.9200); 
b) animais vivos; 
c) hortifrutigranjeiros e agropecuários, em estado natural; casulos do bicho-da-seda; sêmens, embriões, 
ovos férteis, girinos e alevinos; 
d) água de coco; água mineral (2201); 
-  alimentos;  
- sucos de frutas (2009); 
e) rações, farinhas, farelos, tortas e resíduos destinados à alimentação animal ou utilizados na sua 
fabricação; 
f) refeições industriais (2106.9090) e demais refeições quando destinadas a vendas diretas a 
corporações, empresas e outras entidades, para consumo de seus funcionários, empregados ou 

http://www.econeteditora.com.br/icms_parana/leg-pr/ant/lei11580_pr_1996.asp
http://www.econeteditora.com.br/icms_parana/leg-pr/08/lei16016_pr_2008.php
http://www.econeteditora.com.br/icms_parana/leg-pr/09/decreto4430_2009.php
http://www.econeteditora.com.br/icms_parana/art001a058_redant.php
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dirigentes, bem como no fornecimento de alimentação de que trata o inciso I do art. 2º, exceto no 
fornecimento ou na saída de bebidas; 
g) fármacos, medicamentos, drogas, soros e vacinas, inclusive veterinários;  
- cápsulas vazias para medicamentos; 

h) de higiene pessoal e limpeza: 
1. xampus (3305.1000); 
2. dentifrícios (3306.1000); 
3. desodorantes corporais e antiperspirantes (3307.20); 
4. papel higiênico (4818.1000); 
5. absorventes e tampões higiênicos, fraldas para bebês e geriátricas e artigos higiênicos semelhantes 
(4818.40); 
6. escovas de dentes (9603.2100); 
7. protetor solar (3304); 
i) calçados, tecidos, artefatos de tecidos, artigos de cama, mesa e banho, e artigos de vestuário, 
inclusive roupas íntimas e de banho, camisolas e pijamas, gravatas, meias, luvas, lenços, xales, 
echarpes, cachecóis, mantilhas e véus; 
j) sacolas ecológicas; 
k) de uso doméstico: 
1. artigos para serviço de mesa ou de cozinha, de plástico, madeira, porcelana, cerâmica e vidro 
(3924.1000, 4419.0000, 6911.10, 6912.0000 e 7013.1000 a 7013.4900); 
- talheres (8211.1000, 8211.9100, 8211.9210 e 8215);  
- panelas; 
2. fogões de cozinha de até quatro bocas; 
3. refrigeradores e freezers de até 300 litros com apenas uma porta; 
4. máquinas de lavar roupa (8450.1) até seis kg; 
5. máquinas de costura para fins doméstico (8452.1000)  
- ferros elétricos de passar (8516.4000); 
6. chuveiros e duchas; 
7. aparelhos receptores de televisão de até 29 polegadas; 
l) assentos (9401);  
- móveis (9403);  
- suportes elásticos para camas (9404.10) 
 - colchões (9404.2); 
m) destinados à construção civil: 
1. areia, argila, saibro, pedra bruta, brita graduada e pedra marruada; 
2. tijolo, telha, tubo e manilha, de argila ou barro; 
3. telhas e lajes planas pré-fabricadas, painéis de lajes, pré-lajes e prémoldados, de cimento, de 
concreto, ou de pedra artificial, mesmo armadas; 
4. cal (2522); 
- calcário (2521.00.00);  
- e gesso (2520.20); 
5. blocos e tijolos (6810.1100); 
6. ladrilhos e placas de cerâmica (6907 e 6908); 
7. pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiras, bidês, sanitários e caixas de descarga, mictórios e 
aparelhos fixos semelhantes para uso sanitário, de porcelana ou cerâmica (6910.1000 e 6910.9000); 
n) madeiras e suas obras: 
1. lenha (4401.1000); 
2. madeira em bruto (4403 e 4404); 
3. painéis de fibras ou de partículas e painéis semelhantes, mesmo aglomeradas com resinas ou com 

outros aglutinantes orgânicos (4410 e 4411); 
4. molduras de madeira (4414); 
- caixotes, caixas, engradados, barricas e embalagens semelhantes, carretéis para cabos, paletes 
simples, paletes-caixas e outros estrados para carga e taipais de paletes (4415); 
- barris, cubas, balsas, dornas, selhas e outras obras de tanoeiro e respectivas partes de madeira, 
incluídas as aduelas (4416); 
- ferramentas, armações e cabos, de ferramentas, de escovas e de vassouras; formas, alargadeiras e 
esticadores, para calçados (4417); 
- obras de marcenaria ou de carpintaria para construções, incluídos os painéis celulares, os painéis para 
soalhos e as fasquias para telhados ("shingles" e "shakes") (4418);  
o) plásticos e suas obras: 
1. blocos de espuma (3909.5029); 
2. perfis de polímeros de cloreto de vinila (3916.2000); 
3. tubos e seus acessórios (3917); 
4. outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plásticos não alveolares (3920); 
5. artigos de transporte ou de embalagem; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos para fechar 
recipientes (3923);  
p) combustíveis: 
1. combustíveis de aviação (Lei nº 16.370, de 29.12.2009). Alterado pelo Decreto n° 6.366 / 2010 (DOE 
de 03.03.2010) vigência a partir de 29.12.2009 Redação Anterior  
2. óleo diesel (2710.1921); 
3. mistura óleo diesel/biodiesel (2710.1921); 
4. gás liquefeito de petróleo (2711.1910); 

http://www.econeteditora.com.br/icms_parana/leg-pr/10/decretos/decreto6366_2010.php
http://www.econeteditora.com.br/icms_parana/leg-pr/10/decretos/decreto6366_2010.php
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5. gás natural (2711.1100 e 2711.2100); 
6. gás de refinaria (2711.2990); 
7. biodiesel (3824.9029); 
q) máquinas, implementos, tratores e micro-tratores, agropecuários e agrícolas (8201, 8424.81, 8432, 

8436, 8437, 8701, 8433.2090, 8433.5100, 8433.5990) e outras partes (8433.9090); 
r) máquinas e aparelhos industriais, exceto peças e partes (8417 a 8422, 8424, 8434 a 8435, 8438 a 
8449, 8451, 8453 a 8465, 8468, 8474 a 8480 e 8515); 
s) empilhadeiras (8427.1019, 8427.2010 e 8427.2090);  
- trator de esteira (8429.1190); 
- rolo compactador (8429.4000); 
- motoniveladoras (8429.2090);  
- carregadeiras (8429.5190);  
- escavadeira hidráulica (8429.5290); 
- e retroescavadeiras (8429.5900); 
t) elevadores e monta-cargas (8428.10);  
- escadas e tapetes rolantes (8428.40);  
- partes de elevadores (8431.31); 
- eixos, exceto de transmissão e suas partes (8708.5)  
- e outros reboques e semirreboques, para transporte de mercadorias (8716.3); 
u) veículos automotores novos e peças para veículos automotores, inclusive para veículos, máquinas e 
equipamentos agrícolas e rodoviários, quando a operação seja realizada sob o regime da sujeição 
passiva por substituição tributária, com retenção do imposto relativo às operações subsequentes, sem 
prejuízo do disposto na alínea "v"; 
v) independentemente de sujeição passiva por substituição tributária, os veículos classificados na 
NBM/SH, com o sistema de classificação adotado até 31 de dezembro de 1996:  
- 8701.20.0200, 8701.20.9900, 8702.10.0100, 8702.10.0200, 8702.10.9900, 8704.21.0100, 
8704.22.0100, 8704.23.0100, 8704.31.0100, 8704.32.0100, 8704.32.9900, 8706.00.0100 e 
8706.00.0200; 
w) da indústria de automação e eletrônica: 
1. máquinas e aparelhos de impressão por meio de blocos, cilindros e outros elementos de impressão da 
posição 8442; 
2. máquinas de calcular programáveis pelo usuário e dotadas de aplicações especializadas; caixa 
registradora eletrônica (8470.501); 
-  partes e acessórios reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados a máquinas e 
aparelhos da subposição 8470.2, do item 8470.501, da posição 8471, dos subitens 8472.9010, 
8472.9030 e 8472.9090, e dos itens 8472.902 e 8472.905 desde que tais máquinas e aparelhos estejam 
relacionados nesta alínea (8473); 
- partes e acessórios das máquinas da posição 8471 (8473.30);  
- outros (8473.3019); 
3. motores de passo (8501.101);  
- transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (retificadores, por exemplo), bobinas de 
reatância e de alta indução (8504); 
4. discos, fitas, dispositivos de armazenamento não volátil de dados à base de semicondutores, "cartões 
inteligentes" ("smart cards") e outros suportes para gravação de som ou  para gravações semelhantes, 
mesmo gravados, incluídos as matrizes e moldes galvânicos para fabricação de discos (8523);  
5. aparelhos transmissores (emissores) com aparelho receptor incorporado baseados em técnica digital 
(8525);  
- receptores pessoais de radiomensagens – "pager" (8527.901); 
6. aparelhos digitais de sinalização acústica ou visual, exceto os aparelhos residenciais (8531); 

7. condensadores elétricos próprios para montagem em superfície - SMD (8532.2110, 8532.2310, 
8532.2410, 8532.2510, 8532.2910 e 8532.3010);  
- resistências elétricas próprias para montagem em superfície - SMD (8533);  
- circuitos impressos multicamadas e circuitos impressos flexíveis multicamadas, próprios para as 
máquinas, aparelhos, equipamentos e dispositivos constantes neste item(8534.0000);  
- interruptor, seccionador, comutador e codificador digitais (8536.50); 
- conectores para circuito impresso (8536.9040); 
- comando  numérico computadorizado (8537.101); 
- controlador programável (8537.1020); 
- controlador de demanda de energia elétrica (8537.1030); 
8. diodos, transistores e dispositivos semelhantes semicondutores; dispositivos fotossensíveis 
semicondutores, incluídas as células fotovoltaicas, mesmo montadas em módulos ou  painéis; diodos 
emissores de luz; cristais piezelétricos montados (8541);  
- circuitos integrados e microconjuntos, eletrônicos (8542); 
- máquinas e aparelhos elétricos com funções próprias, não especificados nem compreendidos em outras 
posições (8543); 
9. fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados  para usos elétricos (incluídos 
os envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças deconexão; cabos de fibras óticas, 
constituídos de fibras embainhadas individualmente, mesmo com condutores elétricos ou munidos de 
peças de conexão (8544);  
-cabos de fibras  óticas (8544.70);  
- fibras óticas (9001.101); 
- feixes e cabos de fibras óticas (9001.1020);  
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- dispositivos de cristais líquidos - LCD (9013.8010);  
10. instrumentos e aparelhos digitais para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária (9018);  
- aparelhos digitais de mecanoterapia, de ozonoterapia, de oxigenoterapia, de aerossolterapia, aparelhos 
digitais respiratórios de reanimação  e outros aparelhos digitais de terapia respiratória (9019); 

x) implantes dentários em geral, de qualquer material, inclusive os de  titânio, de todas as formas, 
diâmetros e alturas, próprios para serem fixados nos ossos da mandíbula, maxilar ou zigomático, suas 
partes, acessórios e complementos (8108); 
III - alíquota de 25% (vinte e cinco) por cento nas operações com: 
a) armas e munições, suas partes e acessórios (NCM Capítulo 93); 
b) balões e dirigíveis; planadores, asas voadoras e outros veículos aéreos, não concebidos para 
propulsão com motor (8801.0000); 
c) embarcações de esporte e de recreio (8903); 
d) energia elétrica destinada à eletrificação rural; 
e) peleteria e suas obras e peleteria artificial (NCM Capítulo 43); 
f) perfumes e cosméticos (3303, 3304, 3305, exceto 3305.1000, e 3307, exceto 3307.20); 
IV - alíquota de 28% (vinte e oito por cento)  nas operações com: 
a) gasolina, exceto para aviação; 
b) álcool anidro para fins combustíveis; 
V - alíquota de 29% (vinte e nove por cento) nas prestações de serviço de comunicação e nas 
operações com: 
a) energia elétrica, exceto a destinada à eletrificação rural; 
b) fumo e sucedâneos, manufaturados (2402.1000 a 2403.9990); 
c) bebidas alcoólicas (2203, 2204, 2205, 2206 e 2208); 
VI - alíquota de 18% (dezoito por cento) nas operações com os demais bens e mercadorias. 
§ 1º Entre outras hipóteses as alíquotas internas são aplicadas quando: 
a) o remetente ou o prestador e o destinatário da mercadoria, bem ou serviço estiverem situados neste 
Estado; 
b) da entrada de mercadoria ou bens importados do exterior; 
c) das prestações de serviço de transporte, ainda que contratado no exterior, e o de comunicação 
transmitida ou emitida no estrangeiro e recebida neste Estado; 
 
d) o destinatário da mercadoria ou do serviço for consumidor final localizado em outra unidade federada, 
desde que não contribuinte do imposto.  
 
§ 2º A aplicação da alíquota prevista na alínea "u" do inciso II independerá da sujeição ao regime da 
substituição tributária nas seguintes situações: 
a) no recebimento do veículo importado do exterior, por contribuinte do imposto, para o fim de 
comercialização, integração no ativo imobilizado ou uso próprio do importador; 
b) na operação realizada pelo fabricante ou importador, que destine o veículo diretamente a consumidor 
ou usuário final, ou quando destinado ao ativo imobilizado do adquirente. 
§ 3º Para efeito do disposto na parte final da alínea "b" do § 2º, é condição que eventual e posterior 
alienação do veículo ou sua transferência para outro Estado, pelo estabelecimento adquirente, ocorra 
após o transcurso de, no  mínimo, doze meses da respectiva entrada, circunstância que deverá constar 
nodocumento fiscal emitido referente à aquisição e será informada ao fisco de destino do veículo. 
§ 4º O não cumprimento da condição, tratada no § 3º, ensejará a cobrança, do estabelecimento 
adquirente, do imposto devido, decorrente da diferença entre a aplicação da alíquota prevista no inciso 
VI e aquela tratada na alínea "u" do inciso II, com os acréscimos legais cabíveis, desde a data de 
entrada do veículo no seu estabelecimento. 
§ 5º O disposto nos §§ 3º e 4º aplica-se a veículos automotores de passageiros (8703) e veículos 

comerciais leves com capacidade de carga de até 5 toneladas (8704), e não se aplica no caso de sinistro 
por perda total do veículo a ser comprovado de acordo com a legislação própria ou segundo os princípios 
de contabilidade geralmente aceitos. 
§ 6º A alíquota prevista no inciso II não se aplica nas saídas promovidas por estabelecimentos 
beneficiados pelas Leis n. 14.895/2005 e n. 15.634/2007. 
§ 7º Consideram-se, também, peças para veículos automotores, para efeitos do disposto na alínea "u" 
do inciso II, partes, componentes, acessórios e demais produtos relacionados no art. 536-I. 
 Acrescentado pelo Decreto 4.955 / 2009 (DOE de 24.06.2009), com efeitos a partir de 01.04.2009. 
  
Art. 15. As alíquotas para operações e prestações interestaduais são (art. 15 da Lei n. 11.580/96): 
  
I - 12% (doze por cento) para as operações e prestações interestaduais que destinem bens, 
mercadorias e serviços a contribuintes estabelecidos nos Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, 
Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, ressalvado o disposto no inciso III deste artigo; 
  
II - 7% (sete por cento) para as operações e prestações interestaduais que destinem bens, 
mercadorias e serviços a contribuintes estabelecidos no Distrito Federal e nos demais Estados não 
relacionados no inciso anterior, ressalvado o disposto no inciso seguinte; 
  
III - 4% (quatro por cento) nas prestações de serviço de transporte aéreo interestadual de 
passageiro, carga e mala postal.  
  

http://www.econeteditora.com.br/icms_parana/leg-pr/05/lei14895_pr_2005.asp
http://www.econeteditora.com.br/icms_parana/leg-pr/09/decreto4955_2009.php


12 

 

Parágrafo único. Na saída de mercadoria para empresa de construção civil inscrita no cadastro de 
contribuintes do ICMS da unidade federada de destino aplica-se a respectiva alíquota interestadual 
(inciso II do art. 1º da Lei n. 16.016/2008). Acrescentado pelo Decreto n° 4.430/2009- vigência a partir 
de 01.04.2009 

 

 

 
 
DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM OPERAÇÕES COM MERCADORIAS 
 
 

1) DA BASE DE CALCULO 
 
Art. 11. A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será (art. 11 da Lei n. 11.580/96): 
  
I - em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes, o valor da operação ou 
prestação praticado pelo contribuinte substituído; 
  
II - em relação às operações ou prestações subseqüentes, obtida pelo somatório das parcelas seguintes: 
  
a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário ou pelo substituído 
intermediário; 
  
  
b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos cobrados ou transferíveis aos 
adquirentes ou tomadores de serviço; 
  
c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou prestações subseqüentes. 
  
§ 1º Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final a consumidor, único ou máximo, seja fixado 
por órgão público competente, a base de cálculo do imposto, para fins de substituição tributária, é o 
referido preço fixado. 
  
§ 2º Existindo preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, a base de cálculo será 

este preço, na forma estabelecida em acordo, protocolo ou convênio. 
  
§ 3º A margem a que se refere a alínea "c" do inciso II deste artigo será estabelecida com base nos 
seguintes critérios: 
  
a) levantamentos, ainda que por amostragem, dos preços usualmente praticados pelo substituído final 
no mercado considerado; 
  
b) informações e outros elementos, quando necessários, obtidos junto a entidades representativas dos 
respectivos setores; 
  
c) adoção da média ponderada dos preços coletados. 
  
§ 4º O imposto a ser pago por substituição tributária, na hipótese do inciso II deste artigo, 
corresponderá à diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota prevista no art. 14 sobre a 
respectiva base de cálculo e o valor do imposto devido pela operação ou prestação própria do substituto. 
  
§ 5º Em substituição ao disposto no inciso II do "caput" deste artigo, a base de cálculo em relação às 
operações ou prestações subseqüentes poderá ser o preço a consumidor final usualmente praticado no 
mercado considerado, relativamente ao serviço, à mercadoria ou sua similar, em condições de livre 
concorrência, adotando-se para sua apuração as regras estabelecidas no § 3º. 
 
 

  
CÓDIGOS FISCAIS DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES   -    ICMS  
 

( 
A)  DAS ENTRADAS DE BENS E MERCADORIAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS 

  

Grupo 
1.000 

ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ESTADO  

Classificam-se, neste grupo, os códigos das operações ou prestações em que o 
estabelecimento remetente esteja localizado na mesma unidade da Federação do 
destinatário. 

http://www.econeteditora.com.br/icms_parana/leg-pr/09/decreto4430_2009.php
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Grupo 
2.000 

 ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTADOS  
Classificam-se, neste grupo, os códigos das operações ou prestações em que o 
estabelecimento remetente esteja localizado em unidade da Federação diversa daquela 
do destinatário. 

Grupo 
3.000 

ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO EXTERIOR  

Classificam-se, neste grupo, os códigos das entradas de mercadorias oriundas de outro 
país, inclusive as decorrentes de aquisição por arrematação, concorrência ou qualquer 
outra forma de alienação promovida pelo poder público, e os serviços iniciados no 
exterior. 

  

GRUPO GRUPO GRUPO 
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO OU PRESTAÇÃO 

1000 2000 3000 

  

1.100  2.100  3100 
COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO, PRODUÇÃO RURAL, 

COMERCIALIZAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

1.101 2.101   Compra para industrialização ou produção rural 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem 
utilizadas em processo de industrialização ou produção rural. Também 
serão classificadas neste código as entradas de mercadorias em 

estabelecimento industrial ou produtor rural de cooperativa recebidas de 
seus cooperados ou de estabelecimento de outra cooperativa. 

    

3.101 Compra para industrialização ou produção rural 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem 
utilizadas em processo de industrialização ou produção rural. Também 
serão classificadas neste código as entradas de mercadorias em 
estabelecimento industrial ou produtor rural de cooperativa.  

1.102  2.102   

Compra para comercialização 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem 
comercializadas. Também serão classifica  das neste código as entradas 
de mercadorias em estabelecimento comercial de cooperativa recebidas 
de seus cooperados ou de  
 estabelecimento de outra cooperativa. 

    3.102  

Compra para comercialização 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem 
comercializadas. Também serão classificadas neste código as entradas 
de mercadorias em estabelecimento comercial de cooperativa. 

1.111  2.111    

Compra para industrialização de mercadoria recebida 
anteriormente em consignação industrial 
Classificam-se neste código as compras efetivas de mercadorias a serem 
utilizadas em processo de industrialização, recebidas anteriormente a 
Título de consignação industrial. 

1.113 2.113   

Compra para comercialização, de mercadoria recebida 
anteriormente em consignação mercantil 
Classificam-se neste código as compras efetivas de mercadorias 
recebidas anteriormente a título de consignação mercantil. 

1.116 2.116   

Compra para industrialização ou produção rural originada de 
encomenda para recebimento futuro 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem 
utilizadas em processo de industrialização ou produção rural, quando da 
entrada real da mercadoria, cuja aquisição tenha sido classificada no 
código "1.922 ou 2.922 – Lançamento efetuado a título de simples 
faturamento decorrente de compra para recebimento futuro". 

1.117 2.117    

Compra para comercialização originada de encomenda para 
recebimento futuro 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem 
comercializadas, quando da entrada real da mercadoria, cuja aquisição  
tenha sido classificada no código 1.922 ou 2.922 - Lançamento efetuado 
a título de simples faturamento decorrente de compra para recebimento 
futuro. 
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1.118 2.118   

Compra de mercadoria para comercialização pelo adquirente 
originário, entregue pelo vendedor remetente ao destinatário, em 
venda à ordem 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias já 
comercializadas, que, sem transitar pelo estabelecimento do adquirente 
originário, sejam entregues pelo vendedor remetente diretamente ao 
destinatário, em operação de venda à ordem, cuja venda seja 
classificada, pelo adquirente originário, no código 5.120 ou 6.120 - 
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao 
destinatário pelo vendedor remetente, em venda à ordem. 

1.120  2.120   

Compra para industrialização, em venda à ordem, já recebida do 
vendedor remetente 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem 
utilizadas em processo de industrialização, em vendas à ordem, já 
recebidas do vendedor remetente, por ordem do adquirente originário. 

1.121  2.121   

Compra para comercialização, em venda à ordem, já recebida do 

vendedor remetente 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem 
comercializadas, em vendas à ordem, já recebidas do vendedor 
remetente por ordem do adquirente originário. 

1.122 2.122    

Compra para industrialização em que a mercadoria foi remetida 
pelo fornecedor ao industrializador sem  transitar pelo 
estabelecimento adquirente 
 Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem 
utilizadas em processo de industrialização, remetidas pelo fornecedor 
para o industrializador sem que a mercadoria tenha transitado pelo 
estabelecimento do adquirente. 

1.124 2.124   

Industrialização efetuada por outra empresa 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias industrializadas 
por terceiros, compreendendo os valores referentes aos serviços 
prestados e os das mercadorias de propriedade do industrializador 
empregadas no processo industrial. 
Quando a industrialização efetuada se referir a bens do ativo imobilizado 
ou de mercadorias para uso ou consumo do estabelecimento 
encomendante, a entrada deverá ser classificada nos códigos 1.551 ou 
2.551 -  Compra de bem para o ativo imobilizado ou 1.556 ou 2.556 - 
compra de material para uso ou consumo. 

1.125  2.125   

Industrialização efetuada por outra empresa quando a 
mercadoria remetida  para utilização no processo de  
industrialização não transitou pelo estabelecimento adquirente 
da mercadoria 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias industrializadas 
por outras empresas, em que as mercadorias remetidas para utilização 
no processo de industrialização não transitaram pelo estabelecimento do 
adquirente das mercadorias, compreendendo os valores referentes aos 
serviços prestados e os das mercadorias de propriedade do 
 industrializador empregadas no processo industrial. Quando a 
industrialização efetuada se referir a bens do ativo imobilizado ou de 
mercadorias para uso ou consumo do estabelecimento encomendante, a 
entrada  deverá se classificada nos códigos 1.551 ou 2.551 - Compra de 
bem para o ativo imobilizado ou 1.556 ou 2.556 - Compra de material 
para uso ou consumo. 

    

1.126  2.126 3.126 

Compra para utilização na prestação de serviço sujeita ao ICMS 
(Ajuste SINIEF 4/10)  
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias a serem 
utilizadas nas prestações de serviços sujeitas ao ICMS. Alterado pelo 
Decreto n° 8.428/2010 (DOE de28.09.2010) vigência a partir de 
01.01.2011 Redação Anterior  

http://www.econeteditora.com.br/icms_parana/leg-pr/10/decretos/decreto8428_2010.php
http://www.econeteditora.com.br/icms_parana/leg-pr/10/decretos/decreto8428_2010.php
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     3.127 

Compra para industrialização sob o regime de “Drawback” 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem 
utilizadas em processo de industrialização e posterior exportação do 
produto resultante, cujas vendas serão classificadas no código 7.127 - 
Venda de produção do estabelecimento sob o regime de “drawback”. 

1.128 2.128 3.128 Compra para utilização na prestação de serviço sujeita ao ISSQN 
(Ajuste SINIEF 4/10)  
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias a serem 
utilizadas nas prestações de serviços sujeitas ao ISSQN.Acrescentado 
pelo Decreto n° 8.428/2010 (DOE de28.09.2010) vigência a partir de 
01.01.2011 

1.150  2.150   
TRANSFERÊNCIAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO, PRODUÇÃO RURAL, 

COMERCIALIZAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

1.151 2.151   

Transferência para industrialização ou produção rural 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas em 
transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para serem 
utilizadas em processo de industrialização ou produção rural. 

1.152 2.152   

Transferência para comercialização 

Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas em 
transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para serem 
comercializadas. 

1.153 2.153   

Transferência de energia elétrica para distribuição 
Classificam-se neste código as entradas de energia elétrica recebida em 
transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para 
distribuição 

1.154 2.154   

Transferência para utilização na prestação de serviço 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas em 
transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para serem 
utilizadas nas prestações de serviços. 

  

1.200 2.200 3.200 
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, DE 

TERCEIROS  
OU ANULAÇÕES DE VALORES 

1.201 2.201 3.201 

Devolução de venda de produção do estabelecimento 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de produtos 
industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento, cujas saídas 
tenham sido classificadas como "Venda de produção do estabelecimento. 

1.202 2.202 3.202 

 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de 
terceiros                
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de mercadorias 
adquiridas ou recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de 
industrialização no estabelecimento, cujas saídas tenham sido 
classificadas como venda de mercadoria a adquirida ou recebida de 
terceiros. 

1.203  2.203   

Devolução de venda de produção do estabelecimento, destinada à 
Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de produtos 
industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento, cujas saídas 
foram classificadas no código "5.109 ou 6.109 – Venda de produção do 
estabelecimento, destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre 
Comércio". 

1.204 2.204   

 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de 
terceiros, destinada à Zona Franca de Manaus ou  Áreas de Livre 
Comércio 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de mercadorias 
adquiridas ou recebidas de terceiros, cujas saídas foram classificadas no 
código 5.110 ou 6.110 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de 
terceiros, destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre 
Comércio. 

1.205 2.205  3.205 

Anulação de valor relativo à prestação de serviço de comunicação 
Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores 
faturados indevidamente, decorrentes de prestações de serviços de 
comunicação. 

1.206  2.206 3.206 

Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte 
Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores 
faturados indevidamente, decorrentes de prestações de serviços de 
transporte. 

http://www.econeteditora.com.br/icms_parana/leg-pr/10/decretos/decreto8428_2010.php
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1.207 2.207  3.207 
Anulação de valor relativo à venda de energia elétrica 
Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores 
faturados indevidamente, decorrentes de venda de energia elétrica. 

1.208 2.208   

Devolução de produção do estabelecimento, remetida em 
transferência 
Classificam-se neste código as devoluções de produtos industrializados 
ou produzidos pelo próprio estabelecimento, transferidos para outros 
estabelecimentos da mesma empresa. 

1.209  2.209   

Devolução de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,  
remetida em transferência 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas ou  
recebidas de terceiros, transferidas para outros estabelecimentos da 
mesma empresa. 

    3.211 

Devolução de venda de produção do estabelecimento sob o 
regime de “drawback” 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de produtos 
industrializados pelo estabelecimento sob o regime de “drawback”. 

  

1.250 2.250  3.250 COMPRAS DE ENERGIA ELÉTRICA 

1.251 2.251  3.251 

Compra de energia elétrica para distribuição ou comercialização 
Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada em 

sistema de distribuição ou comercialização. Também serão classificadas  
neste código as compras de energia elétrica por cooperativas para 
distribuição aos seus cooperados. 

1.252  2.252   

Compra de energia elétrica por estabelecimento  industrial 
Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada no 
processo de industrialização. Também serão classificadas neste código as 
compras de energia elétrica utilizada por estabelecimento industrial de 
cooperativa. 

1.253 2.253    

Compra de energia elétrica por estabelecimento comercial 
Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada por 
estabelecimento comercial. Também serão classificadas neste código as 
compras de energia elétrica utilizada por estabelecimento comercial de 
cooperativa. 

1.254 2.254    

 Compra de energia elétrica por estabelecimento prestador de 
serviço de transporte 
Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada por 
estabelecimento prestador de serviços de transporte. 

1.255  2.255   

Compra de energia elétrica por estabelecimento prestador de 
serviço de comunicação 
Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada por 
estabelecimento prestador de serviços de comunicação. 

1.256 2.256   
Compra de energia elétrica por estabelecimento de produtor rural 
Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada por 
estabelecimento de produtor rural. 

1.257 2.257   

Compra de energia elétrica para consumo por  demanda 
contratada 
Classificam-se neste código as  compras de energia elétrica para 
consumo por demanda contratada, que prevalecerá sobre   os demais 
códigos deste subgrupo. 

  

1.300 2.300 3.300  AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 

1.301 2.301 3.301 

Aquisição de serviço de comunicação para execução de serviço da 
mesma natureza 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de comunicação 
utilizados nas prestações de serviços da mesma natureza. 

1.302 2.302    

Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento 
industrial 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de comunicação 
utilizados por estabelecimento industrial. Também serão classificadas 
neste código as aquisições de serviços de comunicação utilizados por 
estabelecimento industrial de cooperativa. 

1.303 2.303   

Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento 
comercial 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de comunicação 
utilizados por estabelecimento comercial. Também serão classificadas 
neste código as aquisições de serviços de comunicação utilizados por 
estabelecimento comercial de cooperativa. 
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1.304 2.304   

Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento de 
prestador de serviço de transporte 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de comunicação 
utilizados por estabelecimento prestador de serviço de transporte. 

1.305  2.305   

Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento de 
geradora ou de distribuidora de energia  elétrica 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de comunicação 
utilizados por estabelecimento de geradora ou de distribuidora de 
energia elétrica. 

1.306  2.306   

Aquisição de serviço de comunicação por Estabelecimento de 
produtor rural 
 Classificam-se neste código as aquisições de serviços de comunicação 
utilizados por estabelecimento de produtor rural. 

  

1.350 2.350 3.350  AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

1.351 2.351 3.351 

Aquisição de serviço de transporte para  execução de serviço da 
mesma natureza 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte 
utilizados nas prestações de serviços da mesma natureza. 

1.352 2.352  3.352 

 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento 
industrial 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte 
utilizados por estabelecimento industrial. Também serão classificadas  
neste código as aquisições de serviços de transporte utilizados por 
estabelecimento industrial de cooperativa. 

1.353 2.353  3.353 

Aquisição de serviço de transporte por  estabelecimento 
comercial 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte 
utilizados por estabelecimento comercial. Também serão classificadas 
neste código as aquisições de serviços de transporte utilizados por 
estabelecimento comercial de cooperativa. 

1.354  2.354   3.354 

 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de 
prestador de serviço de comunicação 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte 
utilizados por estabelecimento prestador de serviços de comunicação. 

1.355  2.355 3.355 

Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de 
geradora ou de distribuidora de energia elétrica 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte 
utilizados por estabelecimento de geradora ou de distribuidora de 
energia elétrica. 

1.356 2.356 3.356 

Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de 
produtor rural 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte 
utilizados por estabelecimento de produtor rural. 

1.360       

Aquisição de serviço de transporte por contribuinte substituto em 
relação ao serviço de transporte (Ajuste SINIEF 06/07) 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte 
quando o adquirente for o substituto tributário do imposto decorrente da 
prestação dos serviços.  

  

1.400 2.400   
 ENTRADAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 

1.401 2.401   

Compra para industrialização ou produção rural em operação com 
mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem 
utilizadas em processo de industrialização ou produção rural, decorrentes 
de operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária. Também serão classificadas neste código as compras por 
estabelecimento industrial ou produtor rural de cooperativa de 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. 

1.403 2.403   

Compra para comercialização em operação com mercadoria 
sujeita ao regime de substituição tributária 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem 
comercializadas, decorrentes de operações com mercadorias sujeitas ao 
regime de substituição tributária. Também serão classificadas neste 
código as compras de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária em estabelecimento comercial de cooperativa. 
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1.406 2.406   

 Compra de bem para o ativo imobilizado cuja mercadoria está 
sujeita ao regime de substituição tributária 
Classificam-se neste código as compras de bens destinados ao ativo 
imobilizado do estabelecimento, em operações com mercadorias sujeitas 
ao regime de substituição tributária. 

1.407   2.407   

Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria 
está sujeita ao regime de substituição tributária 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias destinadas ao 
uso ou consumo do estabelecimento, em operações com mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição tributária. 

1.408 2.408   

Transferência para industrialização ou produção rural em 
operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição 
tributária 
Classificam-se neste código as mercadorias recebidas em transferência 
de outro estabelecimento da mesma empresa, para serem 
industrializadas ou consumidas na produção rural no estabelecimento, 

em operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária. 

1.409  2.409   

Transferência para comercialização em operação com mercadoria 
sujeita ao regime de substituição tributária 
Classificam-se neste código as mercadorias recebidas em transferência 
de outro estabelecimento da mesma empresa, para serem 
comercializadas, decorrentes de operações sujeitas ao regime de 
substituição tributária. 

1.410  2.410   

Devolução de venda de produção do estabelecimento em 
operação com produto sujeito ao regime de  substituição 
tributária 
Classificam-se neste código as devoluções de produtos industrializados 
ou produzidos pelo próprio estabelecimento, cujas saídas tenham sido 
classificadas como "Venda de produção do estabelecimento em operação 
com produto sujeito ao regime de substituição tributária 

1.411 2.411    

Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de 
terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de 
substituição tributária 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de mercadorias 
adquiridas ou recebidas de terceiros, cujas saídas tenham sido 
classificadas como venda de mercadoria adquirida ou recebida de 
terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição 
tributária. 

1.414 2.414   

Retorno de produção do estabelecimento, remetida para venda 
fora do estabelecimento em operação com  produto sujeito ao 
regime de substituição tributária 
Classificam-se neste código as entradas, em retorno, de produtos 
industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento, remetidos 
para vendas fora do estabelecimento, inclusive por meio de veículos, em 
operações com produtos sujeitos ao regime de substituição tributária, e 
não comercializados. 

1.415   2.415   

Retorno de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, 
remetida para venda fora do estabelecimento em operação com 

mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 
Classificam-se neste código as entradas, em retorno, de mercadorias 
adquiridas ou recebidas de terceiros remetidas para vendas fora do 
estabelecimento, inclusive por meio de veículos, em operações com 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, e não 
comercializadas. 

  

1.450        SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO 

1.451     
Retorno de animal do estabelecimento produtor 
 Classificam-se neste código as entradas referentes ao retorno de 
animais criados pelo produtor no sistema integrado. 

1.452     
Retorno de insumo não utilizado na produção 
 Classificam-se neste código o retorno de insumos não utilizados pelo 
produtor na criação de animais pelo sistema integrado. 

  

1.500  2.500   

ENTRADAS DE MERCADORIAS REMETIDAS PARA FORMAÇÃO DE 
LOTE OU COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO E EVENTUAIS 

DEVOLUÇÕES  
(Ajuste SINIEF 09/05) 
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1.501 2.501   

Entrada de mercadoria recebida com fim específico de exportação 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias em 
estabelecimento de “trading company”, empresa comercial exportadora 
ou outro estabelecimento do remetente, com fim específico de 
exportação. 

1.503 2.503   

Entrada decorrente de devolução de produto remetido com fim 
específico de exportação, de produção do estabelecimento 
Classificam-se neste código as devoluções de produtos industrializados 
ou produzidos pelo próprio estabelecimento, remetidos a "trading 
company", a empresa comercial exportadora ou a outro estabelecimento 
do remetente, com fim específico de exportação, cujas saídas tenham 
sido classificadas no código "5.501 ou 6.501 - Remessa de produção do 
estabelecimento, com fim específico de exportação". 

1.504 2.504   

Entrada decorrente de devolução de mercadoria remetida com 
fim específico de exportação, adquirida ou recebida de terceiros 
 Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas 

ou  recebidas de terceiros remetidas a "trading company” , a empresa 
comercial exportadora ou a outro estabelecimento do remetente, com 
fim específico de exportação, cujas saídas tenham sido classificadas no 
código 5.502 ou 6.502 - Remessa de mercadoria adquirida ou recebida 
de terceiros, com fim específico de exportação. 

1.505 2.505   

Entrada decorrente de devolução simbólica de mercadorias 
remetidas para formação de lote de exportação, de produtos 
industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento 
(Ajuste SINIEF 09/05). 
Classificam-se neste código as devoluções simbólicas de mercadorias 
remetidas para formação de lote de exportação, cujas saídas tenham 
sido classificadas no código "5.504 ou 6.504 - Remessa de mercadorias 
para formação de lote de exportação, de produtos industrializados ou 
produzidos pelo próprio estabelecimento". 

1.506  2.506   

Entrada decorrente de devolução simbólica de mercadorias, 
adquiridas ou recebidas de terceiros, remetidas para formação de 
lote de exportação (Ajuste SINIEF 09/05). 
Classificam-se neste código as devoluções simbólicas de mercadorias 
remetidas para formação de lote de exportação em armazéns 
alfandegados, entrepostos aduaneiros ou outros estabelecimentos que 
venham a ser regulamentados pela legislação tributária de cada unidade 
federada, efetuadas pelo estabelecimento depositário, cujas saídas 

tenham sido classificadas no código "5.505 ou 6.505 - Remessa de 
mercadorias, adquiridas ou recebidas de terceiros, para formação de lote 
de exportação". 

  

1.550 2.550 3.550 
OPERAÇÕES COM BENS DE ATIVO IMOBILIZADO E   

MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO 

1.551 2.551 3.551  
Compra de bem para o ativo imobilizado 
Classificam-se neste código as compras de bens destinados ao ativo 
imobilizado do estabelecimento. 

1.552  2.552   

 Transferência de bem do ativo imobilizado 
Classificam-se neste código as entradas de bens destinados ao ativo 
imobilizado recebidos em transferência de outro estabelecimento da 
mesma empresa. 

1.553 2.553   

Devolução de venda de bem do ativo imobilizado 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de bens do ativo 
imobilizado, cujas saídas tenham sido classificadas no código 5.551 ou 
6.551 - Venda de bem do ativo imobilizado. 

    3.553  

Devolução de venda de bem do ativo imobilizado 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de bens do ativo 
imobilizado, cujas saídas tenham sido classificadas no código 7.551 - 
Venda de bem do ativo imobilizado. 

1.554  2.554   

Retorno de bem do ativo imobilizado remetido para uso fora do 
estabelecimento 
Classificam-se neste código as entradas por retorno de bens do ativo 
imobilizado remetidos para uso fora do estabelecimento, cujas saídas 
tenham sido classificadas no código 5.554 ou 6.554  - Remessa de bem 
do ativo imobilizado para uso fora do estabelecimento. 

1.555 
    

2.555 
  

Entrada de bem do ativo imobilizado de terceiro, remetido para 
uso no estabelecimento 
Classificam-se neste código as entradas de bens do ativo imobilizado de 
terceiros, remetidos para uso no estabelecimento 
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1.556 2.556 3.556 
Compra de material para uso ou consumo 
Classificam-se neste código as compras de mercadorias destinadas ao 
uso ou consumo do estabelecimento. 

1.557 2.557   

Transferência de material para uso ou consumo  
Classificam-se neste código as entradas de materiais para uso  ou 
consumo recebidos em transferência de outro estabelecimento da 
mesma empresa. 

  

1.600 2.600    CRÉDITOS E RESSARCIMENTOS DE ICMS 

1.601     
Recebimento, por transferência, de crédito de ICMS 
Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro de 
créditos de ICMS, recebidos por transferência de outras empresas. 

1.602     

Recebimento, por transferência, de saldo credor de ICMS de 
outro estabelecimento da mesma empresa, para compensação de 
saldo devedor de ICMS 
Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro da 
transferência de saldos credores de ICMS recebidos de outros 
estabelecimentos da mesma empresa, destinados à compensação do 
saldo devedor do estabelecimento, inclusive no caso de apuração 
centralizada do imposto (Ajuste SINIEF 09/03) 

1.603     

Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária 
Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro de 
ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária a contribuinte 
substituído, efetuado pelo contribuinte substituto, ou, ainda, quando o 
ressarcimento for apropriado pelo próprio contribuinte substituído, nas 
hipóteses previstas na legislação aplicável. 

  2.603   

Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária 
Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro de 
ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária a contribuinte 
substituído, efetuado pelo contribuinte substituto, nas hipóteses 
previstas na legislação aplicável. 

1.604     

Lançamento do crédito relativo à compra de bem para o ativo 
imobilizado (Ajuste SINIEF  
05/02) 
Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro da 
apropriação de crédito de bens do ativo imobilizado. 

1.605     

Recebimento, por transferência, de saldo devedor de ICMS de 
outro estabelecimento da mesma empresa (Ajuste SINIEF 
03/04). 
Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro da  
transferência de saldo devedor de ICMS recebido de outro 
estabelecimento da mesma empresa, para efetivação da apuração 
centralizada do imposto. 

  

1.650  2.650 3.650 
ENTRADAS DE COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS OU NÃO DE PETRÓLEO  

E LUBRIFICANTES  

1.651 2.651 3.651 

Compra de combustível ou lubrificante para industrialização 
subseqüente (Ajuste SINIEF 09/03) 
Classificam-se neste código as compras de combustíveis ou lubrificantes 
a serem utilizados em processo de industrialização do próprio produto. 

1.652 2.652 3.652 

Compra de combustível ou lubrificante para comercialização 
(Ajuste SINIEF 09/03) 
Classificam-se neste código as compras de combustíveis ou lubrificantes 
a serem comercializados. 

1.653 2.653 3.653 

Compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou 
usuário final (Ajuste SINIEF 09/03) 
Classificam-se neste código as compras de combustíveis ou lubrificantes 
a serem consumidos em processo de industrialização de outros produtos, 
na produção rural, na prestação de serviços ou por usuário final. 

1.658  2.658    

Transferência de combustível e lubrificante para industrialização 
(Ajuste SINIEF 09/03) 
Classificam-se neste código as entradas de combustíveis e lubrificantes 
recebidas em transferência de outro estabelecimento da mesma empresa 
para serem utilizados em processo de industrialização do próprio 
produto. 

1.659 2.659    

Transferência de combustível e lubrificante para comercialização 
(Ajuste SINIEF 09/03) 
Classificam-se neste código as entradas de combustíveis e lubrificantes 
recebidas em transferência de outro estabelecimento da mesma empresa 
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para serem comercializados. 

1.660 2.660    

Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado à 
industrialização subseqüente (Ajuste SINIEF 09/03) 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de combustíveis ou 
lubrificantes, cujas saídas tenham sido classificadas como "Venda de 
combustível ou lubrificante destinado à industrialização subseqüente". 

1.661 2.661    

Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado à 
comercialização (Ajuste SINIEF 09/03) 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de combustíveis ou 
lubrificantes, cujas saídas tenham sido classificadas como "Venda de 
combustíveis ou lubrificantes para comercialização". 

1.662 2.662    

Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado a 
consumidor ou usuário final (Ajuste SINIEF 09/03) 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de combustíveis ou 
lubrificantes, cujas saídas tenham sido classificadas como "Venda de 
combustíveis ou lubrificantes por consumidor ou usuário final". 

2.663 1.663    

Entrada de combustível ou lubrificante para armazenagem 
(Ajuste SINIEF 09/03) 
Classificam-se neste código as entradas de combustíveis ou lubrificantes 
para armazenagem. 

1.664 2.664    

Retorno de combustível ou lubrificante remetido para 
armazenagem (Ajuste SINIEF 09/03) 
Classificam-se neste código as entradas, ainda que simbólicas, por 
retorno de combustíveis ou lubrificantes, remetidos para armazenagem. 

  

1.900 2.900 3.900 
OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS OU AQUISIÇÕES DE 

SERVIÇOS 

1.901 2.901   

Entrada para industrialização por encomenda 

Classificam-se neste código as entradas de insumos recebidos para 
industrialização por encomenda de outra empresa ou de outro 
estabelecimento da mesma empresa. 

1.902 2.902   

Retorno de mercadoria remetida para industrialização por 
encomenda 
Classificam-se neste código o retorno dos insumos remetidos para 
industrialização por encomenda, incorporados ao produto final pelo 
estabelecimento industrializador. 

1.903 2.903   

Entrada de mercadoria remetida para industrialização e não 
aplicada no referido processo 
Classificam-se neste código as entradas em devolução de insumos 
remetidos para industrialização e não aplicados no referido processo. 

1.904 2.904   

 Retorno de remessa para venda fora do estabelecimento 
Classificam-se neste código as entradas em retorno de mercadorias 
remetidas para venda fora do estabelecimento, inclusive por meio de 
veículos, e não comercializadas. 

1.905 2.905   

Entrada de mercadoria recebida para depósito em depósito 
fechado ou armazém geral 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas para 
depósito em depósito fechado ou armazém geral. 

1.906 2.906   

Retorno de mercadoria remetida para depósito fechado ou 
armazém geral 
Classificam-se neste código as entradas em retorno de mercadorias 
remetidas para depósito em depósito fechado ou armazém geral. 

1.907 2.907   

 Retorno simbólico de mercadoria remetida para depósito 
fechado ou armazém geral 
Classificam-se neste código as entradas em retorno simbólico de 
mercadorias remetidas para depósito em depósito fechado ou armazém 
geral, quando as mercadorias depositadas tenham sido objeto de saída a 
qualquer  título e que não tenham retornado ao estabelecimento 
depositante. 

1.908  2.908   
Entrada de bem por conta de contrato de comodato 
Classificam-se neste código as entradas de bens recebidos em 
cumprimento de contrato de comodato. 

1.909  2.909   
Retorno de bem remetido por conta de contrato de comodato 
Classificam-se neste código as entradas de bens recebidos em devolução 
após cumprido o contrato de comodato 

1.910  2.910    
Entrada de bonificação, doação ou brinde 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas a 
título de bonificação, doação ou brinde. 
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1.911  2.911   
Entrada de amostra grátis 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas a 
título de amostra grátis. 

1.912  2.912   
Entrada de mercadoria ou bem recebido para demonstração 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias ou bens 
recebidos para demonstração. 

1.913 2.913    
Retorno de mercadoria ou bem remetido para demonstração 
Classificam-se neste código as entradas em retorno de mercadorias ou 
bens remetidos para demonstração. 

1.914 2.914   
Retorno de mercadoria ou bem remetido para exposição ou feira 
Classificam-se neste código as entradas em retorno de mercadorias ou 
bens remetidos para exposição ou feira. 

1.915 2.915   
Entrada de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias ou bens 
recebidos para conserto ou reparo. 

1.916  2.916   
Retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto ou reparo 
Classificam-se neste código as entradas em retorno de mercadorias ou 
bens remetidos para conserto ou reparo. 

1.917 2.917   

Entrada de mercadoria recebida em consignação mercantil ou 
industrial 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas a 
título de consignação mercantil ou industrial. 

1.918  2.918   

Devolução de mercadoria remetida em consignação mercantil ou 
industrial 
Classificam-se neste código as entradas por devolução de mercadorias 
remetidas anteriormente a título de consignação mercantil ou industrial. 

1.919 2.919   

Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em 
processo industrial, remetida anteriormente em consignação 
mercantil ou industrial 
Classificam-se neste código as entradas por devolução simbólica de 
mercadorias vendidas ou utilizadas em processo industrial, remetidas 
anteriormente a título de consignação mercantil ou industrial. 

1.920 2.920   
 Entrada de vasilhame ou sacaria 
Classificam-se neste código as entradas de vasilhame ou sacaria. 

1.921 2.921   
Retorno de vasilhame ou sacaria 
Classificam-se neste código as entradas em retorno de vasilhame ou 
sacaria. 

1.922 2.922   

Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente 
de compra para recebimento futuro 
Classificam-se neste código os registros efetuados a título de simples 
faturamento decorrente de compra para recebimento futuro. 

1.923 2.923   

Entrada de mercadoria recebida do vendedor remetente, em 
venda à ordem 
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas do 
vendedor remetente, em vendas à ordem, cuja compra do adquirente 
originário, foi classificada nos códigos 1.120 ou 2.120 - Compra para 
industrialização, em venda à ordem, já recebida do vendedor remetente 
ou 1.121 ou 2.121 - Compra para comercialização, em venda à ordem, 
já recebida do vendedor remetente. 

1.924 2.924   

Entrada para industrialização por conta e ordem do adquirente da 
mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do 

adquirente 
Classificam-se neste código as entradas de insumos recebidos para 
serem industrializados por conta e ordem do adquirente, nas hipóteses 
em que os insumos não tenham transitado pelo estabelecimento do 
adquirente dos mesmos. 

1.925 2.925   

Retorno de mercadoria remetida para industrialização por conta e 
ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar 
pelo estabelecimento do adquirente 
Classificam-se neste código o retorno dos insumos remetidos por conta e 
ordem do adquirente, para industrialização e incorporados ao produto 
final pelo estabelecimento industrializador, nas hipóteses em que os 
insumos não tenham transitado pelo estabelecimento do adquirente. 

1.926     

Lançamento efetuado a título de reclassificação de mercadoria 
decorrente de formação de kit ou de sua desagregação 
Classificam-se neste código os registros efetuados a título de 
reclassificação decorrente de formação de kit de mercadorias ou de sua 
desagregação 
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    3.930 

Lançamento efetuado a título de entrada de bem sob amparo de 
regime especial aduaneiro de admissão  temporária 
Classificam-se neste código os lançamentos efetuados a título de entrada 
de bens amparada por regime especial aduaneiro de admissão 
temporária. 

1.931 2.931    

Lançamento efetuado pelo tomador do serviço de transporte 
quando a responsabilidade de retenção do imposto for atribuída 
ao remetente ou alienante da mercadoria, pelo serviço de 
transporte realizado por transportador autônomo ou por 
transportador não inscrito na unidade da Federação onde iniciado 
o serviço (Ajuste SINIEF 03/04). 
Classificam-se neste código exclusivamente os lançamentos efetuados 
pelo tomador do serviço de transporte realizado por transportador 
autônomo ou por transportador não inscrito na unidade da Federação, 
onde iniciado o serviço, quando a responsabilidade pela retenção do 
imposto for atribuída ao remetente ou alienante da mercadoria. 

1.932 2.932    

Aquisição de serviço de transporte iniciado em unidade da 
Federação diversa daquela onde inscrito o prestador (Ajuste 
SINIEF 03/04) . 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte que 
tenham sido iniciados em unidade da Federação diversa daquela onde o 
prestador está inscrito como contribuinte. 

1.933 2.933    

Aquisição de serviço tributado pelo ISSQN (Ajuste SINIEF 
03/04). 
Classificam-se neste código as aquisições de serviços, de competência 
municipal, desde que informados em Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A (Ajuste 
SINIEF 06/05). 

1.934  2.934 - 

Entrada simbólica de mercadoria recebida para depósito fechado 
ou armazém geral (Ajuste SINIEF 14/09) 
Classificam-se neste código as entradas simbólicas de mercadorias 
recebidas para depósito em depósito fechado ou armazém geral, cuja 
remessa tenha sido classificada pelo remetente no código "5.934 ou 
6.934 - Remessa simbólica de mercadoria depositada em armazém geral 
ou depósito fechado. Acrescentado pelo Decreto n° 6.408 / 2010 (DOE 
de 10.03.2010) vigência a partir de 01.07.2010 

1.949 2.949 3.949 

Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não 
especificada 
Classificam-se neste código as outras entradas de mercadorias ou 
prestações de serviços que não tenham sido especificadas nos códigos 
anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 

B)   DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS, BENS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 
  

Grupo 
5.000 

SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO  
Classificam-se, neste grupo, os códigos das operações ou prestações em que o 
estabelecimento remetente esteja localizado na mesma unidade da Federação do 
destinatário 

Grupo 
6.000 

SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OUTROS ESTADOS 
Classificam-se, neste grupo, os códigos das operações ou prestações em que o 
estabelecimento remetente esteja localizado em unidade da Federação diversa daquela 
do destinatário 

Grupo 
7.000 

SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR 
Classificam-se, neste grupo, os códigos das operações ou prestações em que o 
destinatário esteja localizado em outro país 

  

  

GRUPO GRUPO GRUPO DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO OU PRESTAÇÃO 

 5.000 6.000  7.000   

  

 5.100 6.100  7.100   VENDA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS 

http://www.econeteditora.com.br/icms_parana/leg-pr/10/decretos/decreto6408_2010.php
http://www.econeteditora.com.br/icms_parana/leg-pr/10/decretos/decreto6408_2010.php
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5.101  6.101   

Venda de produção do estabelecimento 
Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados ou 

produzidos pelo próprio estabelecimento. Também serão classificadas 
neste código as vendas de mercadorias por estabelecimento industrial ou 
produtor rural de cooperativa destinadas a seus cooperados ou a 
estabelecimento de outra cooperativa. 

    7.101 

Venda de produção do estabelecimento 

Classificam-se neste código as vendas de produtos do estabelecimento. 
Também serão classificados neste código as vendas de mercadorias por 
estabelecimento industrial ou produtor rural de cooperativas. 

5.102 6.102   

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou 
recebidas de terceiros para industrialização ou comercialização, que não 
tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento. 
Também serão classificadas neste código as vendas de mercadorias por 
estabelecimento comercial de cooperativa destinadas a seus cooperados 
ou estabelecimento de outra cooperativa. 

    7.102 

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou 
recebidas de terceiros para industrialização ou comercialização, que não 
tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento. 
Também serão classificadas neste código as vendas de mercadorias por 
estabelecimento comercial de cooperativa. 

5.103  6.103    

Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora do 
estabelecimento 
Classificam-se neste código as vendas efetuadas fora do 

estabelecimento, inclusive por meio de veículo, de produtos 
industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento. 

5.104 6.104   

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada 
fora do estabelecimento 
Classificam-se neste código as vendas efetuadas fora do 
estabelecimento, inclusive por meio de veículo, de mercadorias 
adquiridas ou recebidas de terceiros para industrialização ou 
comercialização, que não tenham sido objeto de qualquer processo 
industrial no estabelecimento. 

5.105 6.105  7.105  

Venda de produção do estabelecimento que não deva por ele 
transitar 
Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados no 
estabelecimento, armazenados em depósito fechado, armazém geral ou 
outro sem que haja retorno ao estabelecimento depositante. 

5.106 6.106 7.106 

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não 
deva por ele transitar 
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou 
recebidas de terceiros para industrialização ou comercialização, 
armazenadas em depósito fechado, armazém geral ou outro, que não 
tenham sido objeto de qualquer  processo industrial no estabelecimento 
sem que haja retorno ao estabelecimento depositante. Também serão 
classificadas  neste código as vendas de mercadorias importadas, cuja 
saída ocorra do recinto alfandegado ou da repartição alfandegária onde 
se processou o desembaraço aduaneiro, com destino ao estabelecimento 
do comprador, sem  transitar pelo estabelecimento do importador 

  6.107    

Venda de produção do estabelecimento, destinada a não 
contribuinte 
Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados ou 
produzidos por estabelecimento de produtor rural, destinadas a não 
contribuintes. Quaisquer operações de venda destinadas a não 
contribuintes deverão ser classificadas neste código. 

  6.108   

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, 
destinada a não contribuinte 

Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou 
recebidas de terceiros para industrialização ou comercialização, que não 
tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento, 
destinadas a não contribuintes.  

5.109 6.109   

Venda de produção do estabelecimento, destinada à Zona Franca 
de Manaus ou Áreas de Livre Comércio 
Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados ou 
produzidos pelo próprio estabelecimento, destinados à Zona Franca de 
Manaus ou Áreas de Livre Comércio. 
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5.110   6.110   

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, 
destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio 
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou 
recebidas de terceiros, destinadas à Zona Franca de Manaus ou Áreas de 
Livre Comércio, desde que alcançadas pelos benefícios fiscais de que 
tratam o Decreto-lei n. 288, de 28 de fevereiro de 1967, o Convênio ICM 
65/88, de 6 de dezembro de 1988, o Convênio ICMS 36/97, de 23 de 
maio de 1997, e o Convênio ICMS 37/97, de 23 de maio de 1997 (Ajuste 
SINIEF 09/04). 

5.111 6.111   

Venda de produção do estabelecimento remetida anteriormente 
em consignação industrial 
Classificam-se neste código as vendas efetivas de produtos 
industrializados no estabelecimento remetidos anteriormente a título de 

consignação industrial. 

5.112 6.112   

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remetida 
anteriormente em consignação industrial 
Classificam-se neste código as vendas efetivas de mercadorias adquiridas 
ou recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de qualquer 
processo industrial no estabelecimento, remetidas anteriormente a título 
de consignação industrial. 

5.113 6.113   

Venda de produção do estabelecimento remetida anteriormente 
em consignação mercantil 
Classificam-se neste código as vendas efetivas de produtos 
industrializados no estabelecimento remetidos anteriormente a título de 
consignação mercantil. 

5.114  6.114   

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remetida 
anteriormente em consignação mercantil 
Classificam-se neste código as vendas efetivas de mercadorias adquiridas 
ou recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de qualquer 
processo  industrial no estabelecimento, remetidas anteriormente a título 
de consignação mercantil. 

5.115 6.115   

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, recebida 
anteriormente em consignação mercantil 
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou 
recebidas de terceiros, recebidas anteriormente a título de  consignação  
mercantil. 

5.116 6.116   

Venda de produção do estabelecimento originada de encomenda 
para entrega futura 
Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados pelo 
estabelecimento, quando da saída real do produto, cujo faturamento 
tenha sido classificado no código 5.922 ou 6.922 - lançamento efetuado a 
título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura. 

5.117 6.117   

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, 
originada de encomenda para entrega futura 
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou 
recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de qualquer 
processo  industrial no estabelecimento, quando da saída real da 
mercadoria, cujo faturamento tenha sido classificado no código 5.922 ou 
6.922 - Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente 
de venda para entrega futura. 

5.118 6.118   

Venda de produção do estabelecimento entregue ao destinatário 
por conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem 
Classificam-se neste código as vendas à ordem de produtos 
industrializados pelo estabelecimento, entregues ao destinatário por 
conta e ordem do adquirente originário. 

5.119 6.119   

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue 
ao destinatário por conta e ordem do adquirente originário, em 
venda à ordem  
Classificam-se neste código as vendas à ordem de mercadorias 
adquiridas ou recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de 
qualquer processo industrial no estabelecimento, entregues ao 
destinatário por conta e ordem do adquirente originário. 

5.120 6.120    

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue 
ao destinatário pelo vendedor remetente, em venda à ordem 
Classificam-se neste código as vendas à ordem de mercadorias 
adquiridas ou recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de 
qualquer processo industrial no estabelecimento, entregues pelo 
vendedor remetente ao destinatário, cuja compra seja classificada, pelo 
adquirente originário, no código 1.118 ou 2.118 - Compra de mercadoria 
pelo adquirente originário, entregue pelo vendedor remetente ao 
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destinatário, em venda à ordem 

5.122 6.122   

Venda de produção do estabelecimento remetida para 
industrialização, por conta e ordem do adquirente, sem transitar 
pelo estabelecimento do adquirente 
Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados no 
estabelecimento, remetidos para serem industrializados em outro 
estabelecimento, por conta e ordem do adquirente, sem que os produtos 
tenham transitado pelo estabelecimento do adquirente. 

5.123 6.123   

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remetida 
para industrialização, por conta e ordem do adquirente, sem 
transitar pelo estabelecimento do adquirente 
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou 
recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de qualquer processo 
industrial no estabelecimento, remetidas para serem industrializadas em 
outro estabelecimento, por conta e ordem do adquirente, sem que as 
mercadorias tenham transitado pelo estabelecimento do adquirente. 

5.124 6.124    

Industrialização efetuada para outra empresa 
Classificam-se neste código as saídas de mercadorias industrializadas 
para terceiros, compreendendo os valores referentes aos serviços 
prestados e os das mercadorias de propriedade do industrializador 
empregadas no processo industrial. 

5.125 6.125   

Industrialização efetuada para outra empresa quando a 
mercadoria recebida para utilização no processo não transitar 
pelo estabelecimento adquirente  
Classificam-se neste código as saídas de mercadorias industrializadas 
para outras empresas, em que as mercadorias recebidas para utilização 
no processo de industrialização não tenham transitado pelo 
estabelecimento do adquirente das mercadorias, compreendendo os 

valores referentes aos serviços prestados e os das mercadorias de 
propriedade do industrializador empregadas no processo industrial. 

     7.127 

Venda de produção do estabelecimento sob o regime de 
drawback”. 
Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados no 
estabelecimento sob o regime de “drawback”, cujas compras foram 
classificadas no código 3.127 - Compra para industrialização sob o 
regime de “drawback”. 

  

5.150 6.150   TRANSFERÊNCIAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS 

5.151 6.151   

Transferência de produção do estabelecimento 
Classificam-se neste código os produtos industrializados no 
estabelecimento e transferidos para outro estabelecimento da mesma 
empresa. 

5.152  6.152   

Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de 
terceiros       
Classificam-se neste código as mercadorias adquiridas ou recebidas de 
terceiros para industrialização, comercialização ou para utilização na 
prestação de serviços e que não tenham sido objeto de qualquer 
processo industrial no estabelecimento, transferidas para outro 
estabelecimento da mesma empresa (Ajuste SINIEF 05/03). 

5.153    6.153   
Transferência de energia elétrica 
Classificam-se neste código as transferências de energia elétrica para 
outro estabelecimento da mesma empresa, para distribuição. 

5.155 6.155   

Transferência de produção do estabelecimento, que não deva por 
ele transitar 
Classificam-se neste código as transferências para outro estabelecimento 
da mesma empresa, de produtos industrializados no estabelecimento que 
tenham sido remetidos para armazém geral, depósito fechado ou outro, 
sem que haja retorno ao estabelecimento depositante. 
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5.156 6.156   

Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, 
que não deva por ele transitar 
Classificam-se neste código as transferências para outro estabelecimento 
da mesma empresa, de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros 
para industrialização ou comercialização,  que não tenham sido objeto de 
qualquer processo industrial, remetidas para armazém geral, depósito 
fechado ou outro,  sem que haja retorno ao estabelecimento depositante. 

  

5.200 6.200 7.200 
DEVOLUÇÕES DE COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO, PRODUÇÃO 

RURAL, COMERCIALIZAÇÃO OU ANULAÇÕES DE VALORES 

5.201 6.201 7.201 

Devolução de compra para industrialização ou produção rural 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas 
para serem utilizadas em processo de industrialização ou produção rural, 
cujas entradas tenham sido classificadas como "1.101, 2.101 ou 3.101 - 
Compra para industrialização ou produção rural". 

5.202 6.202  7.202 

Devolução de compra para comercialização 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas 
para serem comercializadas, cujas entradas tenham sido classificadas 
como compra para comercialização.  

5.205  6.205 7.205 

Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de comunicação 
Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores 
faturados indevidamente, decorrentes das aquisições de serviços de 
comunicação. 

5.206  6.206 7.206 

Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de transporte 
Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores 
faturados indevidamente, decorrentes das aquisições de serviços de 
transporte. 

5.207 6.207 7.207 
Anulação de valor relativo à compra de energia elétrica 
Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores 
faturados indevidamente, decorrentes da compra de energia elétrica. 

5.208 6.208     

Devolução de mercadoria recebida em transferência para 
industrialização ou produção rural 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias recebidas em 
transferência de outros estabelecimentos da mesma empresa, para 
serem utilizadas em processo de industrialização ou produção rural. 

5.209  6.209   

Devolução de mercadoria recebida em transferência para 
comercialização 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias recebidas 
transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para serem 
comercializadas. 

5.210  6.210  7.210 

Devolução de compra para utilização na prestação de serviço 
(Ajuste SINIEF 4/10)  
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para 

utilização na prestação de serviços, cujas entradas tenham sido 
classificadas nos códigos "1.126 - Compra para utilização na prestação de 
serviço sujeita ao ICMS" e "1.128 - Compra para utilização na prestação 
de serviço sujeita ao ISSQN". 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para 
utilização na prestação de serviços, cujas entradas tenham sido 
classificadas nos códigos "2.126 - Compra para utilização na prestação de 
serviço sujeita ao ICMS" e "2.128 - Compra para utilização na prestação 
de serviço sujeita ao ISSQN". 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para 
utilização na prestação de serviços, cujas entradas tenham sido 
classificadas nos códigos "3.126 - Compra para utilização na prestação de 
serviço sujeita ao ICMS" e "3.128 - Compra para utilização na prestação 
de serviço sujeita ao ISSQN".Alterado pelo Decreto n° 8.428/2010 (DOE 
de28.09.2010) vigência a partir de 01.01.2011 Redação Anterior 

    7.211  

Devolução de compras para industrialização sob o regime de 
“DRAWBACK” 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas 
para serem utilizadas em processo de industrialização sob o regime de 
“drawback” e não utilizadas no referido processo, cujas entradas tenham 
sido classificadas no código 3.127 - Compra para industrialização sob o 
regime de “drawback”. 

http://www.econeteditora.com.br/icms_parana/leg-pr/10/decretos/decreto8428_2010.php
http://www.econeteditora.com.br/icms_parana/leg-pr/10/decretos/decreto8428_2010.php
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5.250 6.250 7.250 VENDAS DE ENERGIA ELÉTRICA 

5.251 6.251    

Venda de energia elétrica para distribuição ou comercialização 
Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica destinada à 
distribuição ou comercialização. Também serão classificadas neste código 
as vendas de energia elétrica destinada a cooperativas para distribuição 
aos seus cooperados. 

      7.251 
Venda de energia elétrica para o exterior 
Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica para o exterior. 

5.252 6.252   

Venda de energia elétrica para estabelecimento industrial 
Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica para consumo 
por estabelecimento industrial. Também serão classificadas neste código 
as vendas de energia elétrica destinada a  estabelecimento industrial de 
cooperativa. 

5.253  6.253    

Venda de energia elétrica para estabelecimento comercial 
Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica para consumo 
por estabelecimento comercial. Também serão classificadas neste código 
as vendas de energia elétrica destinada a  estabelecimento comercial de 
cooperativa. 

5.254 6.254   

Venda de energia elétrica para estabelecimento prestador de 
serviço de transporte 
Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica para consumo 
por estabelecimento de prestador de serviços de transporte. 

5.255 6.255   

Venda de energia elétrica para estabelecimento prestador de 
serviço de comunicação Classificam-se neste código as vendas de 
energia elétrica para consumo por estabelecimento de prestador de 
serviços de comunicação. 

5.256 6.256   
Venda de energia elétrica para estabelecimento de produtor rural 
Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica para consumo 
por estabelecimento de produtor rural. 

5.257 6.257   

Venda de energia elétrica para consumo por demanda contratada 
Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica para consumo 
por demanda contratada, que prevalecerá sobre os demais códigos deste 
subgrupo. 

5.258 6.258   
Venda de energia elétrica a não contribuinte 
Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica a pessoas 
físicas ou a pessoas jurídicas não indicadas nos códigos anteriores. 

  

5.300   6.300 7.300 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 

5.301  6.301 7.301 

Prestação de serviço de comunicação para execução de serviço da 
mesma natureza 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação 
destinados às prestações de serviços da mesma natureza. 

5.302 6.302   

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento industrial 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação a 
estabelecimento industrial. Também serão classificados neste código os 
serviços de comunicação prestados a estabelecimento industrial de 
cooperativa. 

5.303 6.303   

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento 
comercial 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação a 
estabelecimento comercial. Também serão classificados neste código os 
serviços de comunicação prestados a estabelecimento comercial de 
cooperativa 

5.304 6.304   

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento de 
prestador de serviço de transporte 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação a 
estabelecimento prestador de serviço de transporte. 

5.305 6.305   

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento de 
geradora ou de distribuidora de energia elétrica 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação a 
estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia elétrica. 

5.306 6.306   
Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento de 
produtor rural 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação a 
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estabelecimento de produtor rural. 

5.307 6.307   

Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação a 
pessoas físicas ou a pessoas jurídicas não indicadas nos códigos 
anteriores. 

  

5.350 6.350 7.350  PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

5.351 6.351   

Prestação de serviço de transporte para execução de serviço da 
mesma natureza 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte 
destinados às prestações de serviços da mesma natureza. 

5.352 6.352   

Prestação de serviço de transporte a estabelecimento industrial 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a 
estabelecimento industrial. Também serão classificados neste código os 
serviços de transporte prestados a estabelecimento industrial de 
cooperativa. 

5.353 6.353    

Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a 
estabelecimento comercial. Também serão classificados neste código os 
serviços de transporte prestados a estabelecimento comercial de 
cooperativa. 

5.354  6.354   

Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de 
prestador de serviço de comunicação 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a 
estabelecimento prestador de serviços de comunicação. 

5.355 6.355   

Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de 
geradora ou de distribuidora de energia elétrica 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a 
estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia elétrica. 

5.356 6.356   

Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de produtor 
rural 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a 
estabelecimento de produtor rural. 

5.357 6.357   

Prestação de serviço de transporte a não contribuinte 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a 
pessoas físicas ou a pessoas jurídicas não indicadas nos códigos 
anteriores. 

    7.358 
Prestação de serviço de transporte 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte 
destinado a estabelecimento no exterior. 

5.359 6.359   

Prestação de serviço de transporte a contribuinte ou a não 
contribuinte quando a mercadoria transportada está dispensada 
de emissão de nota fiscal (Ajuste SINIEF 03/04). 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a 

contribuintes ou a não contribuintes, exclusivamente quando não existe a 
obrigação legal de emissão de nota fiscal para a mercadoria 
transportada. 

5.360      
Prestação de serviço de transporte a contribuinte substituto em 
relação ao serviço de transporte (Ajuste SINIEF 06/07) 

   6.360   

Prestações de serviço de transporte a contribuinte substituto em 

relação ao serviço de transporte (Ajuste SINIEF 3/08) 

Acrescentado pelo Decreto n° 2.667 / 2008 - efeitos a partir de 

01.05.2008 

Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a 

contribuinte ao qual tenha sido atribuída a condição de substituto 

tributário do imposto sobre a prestação dos serviços. 

  

5.400 6.400   
SAÍDAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 

http://www.econeteditora.com.br/icms_parana/leg-pr/08/decreto2667_pr_2008.php
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5.401  6.401   

Venda de produção do estabelecimento em operação com produto 
sujeito ao regime de substituição tributária, na condição de 
contribuinte substituto 
Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados no 
estabelecimento em operações com produtos sujeitos ao regime de 
substituição tributária, na condição de contribuinte substituto. Também 
serão classificadas neste código  as vendas de produtos industrializados 
por estabelecimento industrial de cooperativa sujeitos ao regime de 
substituição tributária, na condição de contribuinte substituto. 

5.402 6.402   

Venda de produção do estabelecimento de produto sujeito ao 
regime de substituição tributária, em operação entre 
contribuintes substitutos do mesmo produto 
Classificam-se neste código as vendas de produtos sujeitos ao regime de 
substituição tributária industrializados no estabelecimento, em operações 
entre contribuintes substitutos do mesmo produto. 

5.403 6.403   

Venda De mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em 

operação com mercadoria sujeita ao regime de  substituição 
tributária, na condição de contribuinte substituto  
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou 
recebidas de terceiros, na condição de contribuinte substituto, em 
operação com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. 

    6.404   

Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, 
cujo imposto já tenha sido retido anteriormente 
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias sujeitas ao regime 
de substituição tributária, na condição de substituto tributário, 
exclusivamente nas hipóteses em que o imposto já tenha sido retido 
anteriormente. 

5.405     

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em 
operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição 
tributária, na condição de contribuinte substituído,98 
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou 
recebidas de terceiros em operação com mercadorias sujeitas ao regime 
de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído. 

5.408 6.408   

Transferência de produção do estabelecimento em operação com 
produto sujeito ao regime de substituição  tributária 
Classificam-se neste código os produtos industrializados no 
estabelecimento e transferidos para outro estabelecimento da mesma 
empresa, em operações com produtos sujeitos ao regime de substituição 
tributária. 

5.409   6.409   

Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 
em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição 
tributária 
Classificam-se neste código as transferências para outro estabelecimento 
da mesma empresa, de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros 
que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no 
estabelecimento, em operações com mercadorias sujeitas  ao regime de 
substituição tributária. 

5.410  6.410   

Devolução de compra para industrialização ou produção rural em 
operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição  

tributária 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas 
para serem utilizadas em processo de industrialização ou produção rural 
cujas entradas tenham sido classificadas como compra para 
industrialização ou produção rural em operação com mercadoria sujeita 
ao regime de substituição tributária. 

5.411 6.411   

Devolução de compra para comercialização em operação com 
mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas 
para serem comercializadas, cujas entradas tenham sido classificadas 
como Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita 
ao regime de substituição tributária. 

5.412  6.412   

Devolução de bem do ativo imobilizado, em operação com 
mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 
Classificam-se neste código as devoluções de bens adquiridos para 
integrar o ativo imobilizado do estabelecimento, cuja entrada tenha sido 
classificada no código 1.406 ou 2.406 - compra de bem para o ativo 
imobilizado cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição 
tributária. 
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5.413 6.413   

Devolução de mercadoria destinada ao uso ou consumo, em 
operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição 
tributária 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas 
para uso ou consumo do estabelecimento, cuja entrada tenha sido 
classificada no código 1.407 ou 2.407 - compra de mercadoria para uso 
ou consumo cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição 
tributária. 

5.414 6.414   

Remessa de produção do estabelecimento para venda fora do 
estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de 
substituição tributária 
Classificam-se neste código as remessas de produtos industrializados 
pelo estabelecimento para serem vendidos fora do estabelecimento, 
inclusive por meio de veículos, em operações com produtos sujeitos ao 
regime de substituição tributária. 

5.415 6.415   

Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para 

venda fora do estabelecimento, em operação com mercadoria 
sujeita ao regime de substituição tributária 
Classificam-se neste código as remessas de mercadorias adquiridas ou 
recebidas de terceiros para serem vendidas fora do estabelecimento, 
inclusive por meio de veículos, em operações com mercadorias sujeitas 
ao regime de substituição tributária. 

  

5.450       SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO 

5.451      

Remessa de animal e de insumo para estabelecimento produtor 

Classificam-se neste código as saídas referentes à remessa de animais e de 
insumos para criação de animais no sistema integrado. 

  

5.500 6.500   
REMESSAS PARA FORMAÇÃO DE LOTE E COM FIM ESPECÍFICO DE 

EXPORTAÇÃO  
E EVENTUAIS DEVOLUÇÕES (Ajuste SINIEF 09/05)  

5.501 6.501   

Remessa de produção do estabelecimento, com fim específico de 
exportação 
Classificam-se neste código as saídas de produtos industrializados pelo 
estabelecimento, remetidos com fim específico de exportação a “trading 
company”, empresa comercial exportadora ou outro estabelecimento do 
remetente. 

5.502 6.502   

Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com 
fim específico de exportação 
Classificam-se neste código as saídas de mercadorias adquiridas ou 
recebidas de terceiros, remetidas com fim específico de exportação a 
“trading company”, empresa comercial exportadora ou outro 
estabelecimento  do remetente. 

5.503 6.503   

Devolução de mercadoria recebida com fim específico de 
exportação 
Classificam-se neste código as devoluções efetuadas por “trading 
company”, empresa comercial exportadora ou outro estabelecimento do 
destinatário, de mercadorias recebidas com fim específico de exportação, 
cujas entradas  tenham sido classificadas no código 1.501 ou 2.501- 
Entrada de mercadoria recebida com fim específico de exportação. 

5.504 6.504    

Remessa de mercadorias para formação de lote de exportação, de 
produtos industrializados ou produzidos pelo próprio 
estabelecimento (Ajuste SINIEF 09/05). 
Classificam-se neste código as remessas de mercadorias para formação 
de lote de exportação, de produtos industrializados ou produzidos pelo 
próprio estabelecimento. 

5.505 6.505    

Remessa de mercadorias, adquiridas ou recebidas de terceiros, 
para formação de lote de exportação (Ajuste SINIEF 09/05). 
Classificam-se neste código as remessas de mercadorias, adquiridas ou 
recebidas de terceiros, para formação de lote de exportação. 

  

      7.500  
EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS RECEBIDAS COM FIM ESPECÍFICO 

DE EXPORTAÇÃO 
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    7.501  

Exportação de mercadorias recebidas com fim específico de 
exportação 
Classificam-se neste código as exportações das mercadorias recebidas 
anteriormente com finalidade específica de exportação, cujas entradas 
tenham sido classificadas nos códigos 1.501 - Entrada de mercadoria 
recebida com fim específico de exportação ou   
2.501 - entrada de mercadoria recebida com fim específico de 
exportação. 

  

5.550 6.550 7.550 
OPERAÇÕES COM BENS DE ATIVO IMOBILIZADO E  MATERIAIS 

PARA USO OU CONSUMO  

5.551 6.551 7.551 
Venda de bem do ativo imobilizado 
Classificam-se neste código as vendas de bens integrantes do ativo 
imobilizado do estabelecimento. 

5.552 6.552   
Transferência de bem do ativo imobilizado 
Classificam-se neste código os bens do ativo imobilizado transferidos 
para outro estabelecimento da mesma empresa. 

5.553 6.553 7.553 

Devolução de compra de bem para o ativo imobilizado 
Classificam-se neste código as devoluções de bens adquiridos para 
integrar o ativo imobilizado do estabelecimento, cuja entrada foi 
classificada no código , 2.551 ou 3.551 - Compra de bem para o ativo 
imobilizado. 

5.554 6.554   

Remessa de bem do ativo imobilizado para uso fora do 
estabelecimento 
Classificam-se neste código as remessas de bens do ativo imobilizado 

para uso fora do estabelecimento. 

5.555 6.555   

Devolução de bem do ativo imobilizado de terceiro, recebido para 
uso no estabelecimento 
Classificam-se neste código as saídas em devolução, de bens do ativo 
imobilizado de terceiros, recebidos para uso no estabelecimento, cuja 
entrada tenha sido classificada no código 1.555 ou 2.555 - entrada de 
bem do ativo imobilizado de terceiro, remetido para uso no 
estabelecimento. 

5.556 6.556 7.556 

Devolução de compra de material de uso ou consumo 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias destinadas ao 
uso ou consumo do estabelecimento, cuja entrada tenha sido classificada 
no código 1.556, 2.556 ou 3.556 - compra de material para uso ou 
consumo. 

5.557  6.557   
Transferência de material de uso ou consumo 
Classificam-se neste código os materiais para uso ou consumo 
transferidos para outro estabelecimento da mesma empresa. 

  

5.600  6.600     CRÉDITOS E RESSARCIMENTOS DE ICMS 

5.601     
Transferência de crédito de ICMS acumulado  
Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro da 
transferência de créditos de ICMS para outras empresas. 

5.602     

Transferência de saldo credor de ICMS para outro 
estabelecimento da mesma empresa, destinado à compensação 
de saldo devedor de ICMS 
Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro da 
transferência de saldos credores de ICMS para outros estabelecimentos 
da mesma empresa, destinados à compensação do saldo devedor do 
estabelecimento, inclusive no caso de apuração centralizada do imposto 
(Ajuste SINIEF 09/03). 

5.603 6.603   

Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária 

Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro de 
ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária a contribuinte 
substituído, efetuado pelo contribuinte substituto, nas hipóteses previstas 
na legislação aplicável. 

5.605      

Transferência de saldo devedor de ICMS de outro 
estabelecimento da mesma empresa (Ajuste SINIEF 03/04). 
Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro da 
transferência de saldo devedor de ICMS para outro estabelecimento da 
mesma empresa, para efetivação da apuração centralizada do imposto. 
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5.606       

Utilização de saldo credor de ICMS para extinção por 
compensação de débitos fiscais (Ajuste SINIEF 02/05). 
Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro de 
utilização de saldo credor de ICMS em conta-gráfica para extinção por 
compensação de débitos fiscais desvinculados de conta-gráfica." 

  

5.650 6.650 7.650 
SAÍDAS DE COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS OU NÃO DE PETRÓLEO E 

LUBRIFICANTES 

5.651 6.651    

Venda de combustível ou lubrificante de produção do 
estabelecimento destinado à industrialização subseqüente 
(Ajuste SINIEF 09/03) 
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes 
industrializados no estabelecimento destinados à industrialização do 
próprio produto, inclusive aquelas decorrentes de encomenda para 
entrega futura, cujo faturamento tenha sido classificado no código "5.922 
ou 6.922 - Lançamento efetuado a título de simples faturamento 
decorrente de venda para entrega futura". 

      7.651 

Venda de combustível ou lubrificante de produção do 
estabelecimento (Ajuste SINIEF 09/03) 
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes 
industrializados no estabelecimento destinados ao exterior. 

5.652 6.652    

Venda de combustível ou lubrificante de produção do 
estabelecimento destinado à comercialização (Ajuste SINIEF 
09/03) 
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes 
industrializados no estabelecimento destinados à comercialização, 
inclusive aquelas decorrentes de encomenda para entrega futura, cujo 
faturamento tenha sido classificado no código "5.922 ou 6.922 - 
Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de 
venda para entrega futura". 

5.653 6.653    

Venda de combustível ou lubrificante de produção do 
estabelecimento destinado a consumidor ou usuário final (Ajuste 
SINIEF 09/03) 
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes 
industrializados no estabelecimento destinados a consumo em processo 
de industrialização de outros produtos, à prestação de serviços ou a 
usuário final, inclusive aquelas decorrentes de encomenda para entrega 
futura, cujo faturamento tenha sido classificado no código "5.922 ou 
6.922 - Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente 
de venda para entrega futura". 

5.654  6.654     

Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de 
terceiros destinado à industrialização subseqüente (Ajuste 
SINIEF 09/03) 
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes 
adquiridos ou recebidos de terceiros destinados à industrialização do 
próprio produto, inclusive aquelas decorrentes de encomenda para 
entrega futura, cujo faturamento tenha sido classificado no código "5.922 
- Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de 
venda para entrega futura".  

      7.654  

Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de 
terceiros (Ajuste SINIEF 09/03) 
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes 

adquiridos ou recebidos de terceiros destinados ao exterior. 

5.655 6.655     

Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de 
terceiros destinado à comercialização (Ajuste SINIEF 09/03) 
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes 
adquiridos ou recebidos de terceiros destinados à comercialização, 
inclusive aquelas decorrentes de encomenda para entrega futura, cujo 
faturamento tenha sido classificado no código "5.922 - Lançamento 
efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para 
entrega futura". 
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5.656 6.656    

Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de 
terceiros destinado a consumidor ou usuário final (Ajuste SINIEF 
09/03) 
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes 
adquiridos ou recebidos de terceiros destinados a consumo em processo 
de industrialização de outros produtos, à prestação de serviços ou a 
usuário final, inclusive aquelas decorrentes de encomenda para entrega 
futura, cujo faturamento tenha sido classificado no código "5.922 - 
Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de 
venda para entrega futura". 

5.657 6.657     

Remessa de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de 
terceiros para venda fora do estabelecimento (Ajuste SINIEF 
09/03) 
Classificam-se neste código as remessas de combustíveis ou lubrificante, 
adquiridos ou recebidos de terceiros para serem vendidos fora do 
estabelecimento, inclusive por meio de veículos. 

5.658 6.658    

Transferência de combustível ou lubrificante de produção do 
estabelecimento (Ajuste SINIEF 09/03) 
Classificam-se neste código as transferências de combustíveis ou 
lubrificantes, industrializados no estabelecimento, para outro 
estabelecimento da mesma empresa. 

5.659 6.659    

Transferência de combustível ou lubrificante adquirido ou 
recebido de terceiro (Ajuste SINIEF 09/03) 
Classificam-se neste código as transferências de combustíveis ou 
lubrificantes, adquiridos ou recebidos de terceiros, para outro 
estabelecimento da mesma empresa. 

5.660 6.660    

Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido 
para industrialização subseqüente (Ajuste SINIEF 09/03)  
Classificam-se neste código as devoluções de compras de combustíveis 
ou lubrificantes adquiridos para industrialização do próprio produto, cujas 

entradas tenham sido classificadas como "Compra de combustível ou 
lubrificante para industrialização subseqüente". 

5.661 6.661    

Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido 
para comercialização (Ajuste SINIEF 09/03) 
Classificam-se neste código as devoluções de compras de combustíveis 
ou lubrificantes adquiridos para comercialização, cujas entradas tenham 
sido classificadas como "Compra de combustível ou lubrificante para 
comercialização". 

5.662  6.662     

Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido 
por consumidor ou usuário final (Ajuste SINIEF 09/03) 
Classificam-se neste código as devoluções de compras de combustíveis 
ou lubrificantes adquiridos para consumo em processo de industrialização 
de outros produtos, na prestação de serviços ou por usuário final, cujas 
entradas tenham sido classificadas como "Compra de combustível ou 

lubrificante por consumidor ou usuário final". 

5.663 6.663    

Remessa para armazenagem de combustível ou lubrificante 
(Ajuste SINIEF 09/03) 
Classificam-se neste código as remessas para armazenagem de 
combustíveis ou lubrificantes. 

5.664 6.664    

Retorno de combustível ou lubrificante recebido para 
armazenagem (Ajuste SINIEF 09/03) 
Classificam-se neste código as remessas em devolução de combustíveis 
ou lubrificantes, recebidos para armazenagem.   

5.665 6.665    

Retorno simbólico de combustível ou lubrificante recebido para 
armazenagem (Ajuste SINIEF 09/03) 

Classificam-se neste código os retornos simbólicos de combustíveis ou 
lubrificantes recebidos para armazenagem, quando as mercadorias 
armazenadas tenham sido objeto de saída a qualquer título e não devam 
retornar ao estabelecimento depositante. 

5.666 6.666    

Remessa por conta e ordem de terceiros de combustível ou 
lubrificante recebido para armazenagem (Ajuste SINIEF 09/03) 
Classificam-se neste código as saídas por conta e ordem de terceiros, de 
combustíveis ou lubrificantes, recebidos anteriormente para 
armazenagem. 

5.667     

Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário 
final estabelecido em outra unidade da Federação (Ajuste SINIEF 
5/09).  
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes a 
consumidor ou a usuário final estabelecido em outra unidade da 
Federação, cujo abastecimento tenha sido efetuado na unidade da 
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Federação do remetente. 
Acrescentado pelo Decreto nº 5.231/2009 (DOE de 21.08.2009), vigência 
a partir de 21.08.2009. 

  6.667   

Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário 
final estabelecido em outra unidade da Federação diferente da 
que ocorrer o consumo (Ajuste SINIEF 5/09). 
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes a 
consumidor ou a usuário final, cujo abastecimento tenha sido efetuado 
em unidade da Federação diferente do remetente e do destinatário.  
Acrescentado pelo Decreto nº 5.231/2009 (DOE de 21.08.2009), vigência 
a partir de 21.08.2009. 

  7.667   

Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário 
final (Ajuste SINIEF 5/09). 
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes a 
consumidor ou a usuário final, cuja operação tenha sido equiparada a 
uma exportação. 
Acrescentado pelo Decreto nº 5.231/2009 (DOE de 21.08.2009), vigência 
a partir de 21.08.2009. 

  

5.900 6.900 7.900 OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 

5.901   6.901   

Remessa para industrialização por encomenda 
Classificam-se neste código as remessas de insumos remetidos para  
industrialização por encomenda, a ser realizada em outra empresa ou em 
outro estabelecimento da mesma empresa. 

5.902  6.902   

Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por 
encomenda 
Classificam-se neste código as remessas, pelo estabelecimento 
industrializador,  dos insumos recebidos para industrialização e 
incorporados ao produto final, por encomenda de outra empresa ou de 
outro estabelecimento da mesma empresa. O valor dos insumos nesta 
operação deverá ser igual ao valor dos insumos recebidos para 
industrialização. 

5.903 6.903   

Retorno de mercadoria recebida para industrialização e não 
aplicada no referido processo 
Classificam-se neste código as remessas em devolução de insumos 
recebidos para industrialização e não aplicados no referido processo. 

5.904 6.904   
 Remessa para venda fora do estabelecimento 

Classificam-se neste código as remessas de mercadorias para venda fora 
do estabelecimento, inclusive por meio de veículos. 

5.905 6.905   
Remessa para depósito fechado ou armazém geral 
Classificam-se neste código as remessas de mercadorias para depósito 
em depósito fechado ou armazém geral. 

5.906 6.906   

Retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou 
armazém geral 
Classificam-se neste código os retornos de mercadorias depositadas em 
depósito fechado ou armazém geral ao estabelecimento depositante. 

5.907 6.907   

Retorno simbólico de mercadoria depositada em depósito fechado 
ou armazém geral  
Classificam-se neste código os retornos simbólicos de mercadorias 
recebidas para depósito em depósito fechado ou armazém geral, quando 
as mercadorias depositadas tenham sido objeto de saída a qualquer título 
e que não devam retornar ao estabelecimento depositante. 

5.908 6.908   

Remessa de bem por conta de contrato de comodato 

Classificam-se neste código as remessas de bens para o cumprimento de 
contrato de comodato. 

5.909 6.909   
 Retorno de bem recebido por conta de contrato de comodato 
Classificam-se neste código as remessas de bens em devolução após 
cumprido o contrato de comodato. 

5.910 6.910   

Remessa em bonificação, doação ou brinde 

Classificam-se neste código as remessas de mercadorias a título de 
bonificação, doação ou brinde 

5.911   6.911   
Remessa de amostra grátis 
Classificam-se neste código as remessas de mercadorias a título de 
amostra grátis. 

http://www.econeteditora.com.br/icms_parana/leg-pr/09/decreto5231_pr_2009.php
http://www.econeteditora.com.br/icms_parana/leg-pr/09/decreto5231_pr_2009.php
http://www.econeteditora.com.br/icms_parana/leg-pr/09/decreto5231_pr_2009.php
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5.912 6.912   
Remessa de mercadoria ou bem para demonstração 
Classificam-se neste código as remessas de mercadorias ou bens para  
demonstração. 

5.913 6.913   
Retorno de mercadoria ou bem recebido para demonstração 
Classificam-se neste código as remessas em devolução de mercadorias 
ou bens recebidos para demonstração. 

5.914 6.914   

Remessa de mercadoria ou bem para exposição ou feira 

Classificam-se neste código as remessas de mercadorias ou bens para 
exposição ou feira. 

5.915 6.915    
Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo 
Classificam-se neste código as remessas de mercadorias ou bens para 
conserto ou reparo. 

5.916 6.916   
Retorno de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo 
Classificam-se neste código as remessas em devolução de mercadorias 
ou bens recebidos para conserto ou reparo. 

5.917 6.917    
Remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial 
Classificam-se neste código as remessas de mercadorias a título de 
consignação mercantil ou industrial. 

5.918 6.918    

Devolução de mercadoria recebida em consignação mercantil ou 
industrial 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias recebidas 
anteriormente a título de consignação mercantil ou industrial. 

5.919 6.919    

Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em 
processo industrial, recebida anteriormente em consignação 
mercantil ou industrial 

Classificam-se neste código as devoluções simbólicas de mercadorias 
vendidas ou utilizadas em processo industrial, que tenham sido recebidas 
anteriormente a título de consignação mercantil ou industrial. 

5.920 6.920   
Remessa de vasilhame ou sacaria 
Classificam-se neste código as remessas de vasilhame ou sacaria. 

5.921 6.921   
Devolução de vasilhame ou sacaria 
Classificam-se neste código as saídas por devolução de vasilhame ou 
sacaria. 

 5.922 6.922   

Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente 
de venda para entrega futura 
Classificam-se neste código os registros efetuados a título de simples 
faturamento decorrente de venda para entrega futura. 

5.923  6.923 - 

Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda 
à ordem ou em operações com armazém geral ou depósito fechado 
(Ajuste SINIEF 14/09) Alterado pelo Decreto n° 6.408 / 2010 (DOE de 
10.03.2010) vigência a partir de 01.07.2010 Redação Anterior 
Classificam-se neste código as saídas correspondentes à entrega de 
mercadorias por conta e ordem de terceiros, em vendas à ordem, cuja 
venda ao adquirente originário foi classificada nos códigos “5.118 - Venda 
de produção do estabelecimento entregue ao destinatário por conta e 
ordem do adquirente originário, em venda à ordem” ou “5.119 - Venda de 
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário 
por conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem”. 
Também serão classificadas neste código as remessas, por conta e ordem 
de terceiros, de mercadorias depositadas ou para depósito em depósito 
fechado ou armazém  geral. 

5.924 6.924   

Remessa para industrialização por conta e ordem do adquirente 
da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento 
do adquirente 
Classificam-se neste código as saídas de insumos com destino a 
estabelecimento industrializador, para serem industrializados por conta e 
ordem do adquirente, nas hipóteses em que os insumos não tenham 
transitado pelo estabelecimento do adquirente dos mesmos. 

5.925  6.925   

Retorno de mercadoria recebida para industrialização por conta e 
ordem do adquirente da mercadoria, quando aquela não transitar 
pelo estabelecimento do adquirente 
Classificam-se neste código as remessas, pelo estabelecimento 
industrializador, dos insumos recebidos, por conta e ordem do 
adquirente, para industrialização e incorporados ao produto final, nas 
hipóteses em que os insumos não tenham transitado pelo 
estabelecimento do adquirente.  
O valor dos insumos nesta operação deverá ser igual ao valor dos 
insumos recebidos para industrialização. 

http://www.econeteditora.com.br/icms_parana/leg-pr/10/decretos/decreto6408_2010.php
http://www.econeteditora.com.br/icms_parana/leg-pr/10/decretos/decreto6408_2010.php
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5.926      

Lançamento efetuado a título de reclassificação de mercadoria 
decorrente de formação de kit ou de sua desagregação 
Classificam-se neste código os registros efetuados a título de 
reclassificação decorrente de formação de kit de mercadorias ou de sua 
desagregação. 

5.927      

Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de 

perda, roubo ou deterioração  
Classificam-se neste código os registros efetuados a título de baixa de 
estoque decorrente de perda, roubo ou deterioração das mercadorias. 

5.928      

Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente do 
encerramento da atividade da empresa 
Classificam-se neste código os registros efetuados a título de baixa de 
estoque decorrente do encerramento das atividades da empresa. 

5.929 6.929   

 Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento 
fiscal relativo a operação ou prestação  também registrada em 
equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF 
Classificam-se neste código os registros relativos aos documentos fiscais 
emitidos em operações ou prestações que também tenham sido 
registradas em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF. 

      7.930 

Lançamento efetuado a título de devolução de bem cuja entrada 
tenha ocorrido sob amparo de regime especial aduaneiro de 
admissão temporária 
Classificam-se neste código os lançamentos efetuados a título de saída 
em devolução de bens cuja entrada tenha ocorrido sob amparo de regime 
especial aduaneiro de admissão temporária. 

5.931 6.931    

Lançamento efetuado em decorrência da responsabilidade de 
retenção do imposto por substituição  tributária, atribuída ao 
remetente ou alienante da mercadoria, pelo serviço de transporte 
realizado por transportador autônomo ou por transportador não 
inscrito na unidade da Federação onde iniciado o serviço 
Classificam-se neste código exclusivamente os lançamentos efetuados 
pelo remetente ou alienante da mercadoria quando lhe for atribuída a 
responsabilidade pelo recolhimento do imposto devido pelo serviço de 
transporte realizado por transportador autônomo ou por transportador 
não inscrito na unidade da Federação onde iniciado o serviço. 

5.932 6.932   

Prestação de serviço de transporte iniciada em unidade da 
Federação diversa daquela onde inscrito o prestador 
Classificam-se neste código as prestações de serviço de transporte que 
tenham sido iniciadas em unidade da Federação diversa daquela onde o 
prestador está inscrito como contribuinte. 

5.933 6.933   

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN (Ajuste SINIEF 
03/04). 
Classificam-se neste código as prestações de serviços, de competência 
municipal, desde que informados em documentos autorizados pelo 
Estado." 

5.934 6.934 - 

Remessa simbólica de mercadoria depositada em armazém geral ou 

depósito fechado Classificam-se neste código as remessas simbólicas de 
mercadorias depositadas em depósito fechado ou armazém geral, 
efetuadas nas situações em que haja a transmissão de propriedade com a 
permanência das mercadorias em depósito ou quando a mercadoria tenha 
sido entregue pelo remetente diretamente a depósito fechado ou 
armazém geral.Acrescentado pelo Decreto n° 6.408 / 2010 (DOE de 
10.03.2010) vigência a partir de 01.07.2010 

5.949 6.949 7.949 

 Outra saídas de mercadoria ou prestação de serviço não 
especificado 
Classificam-se neste código as outras saídas de mercadorias ou 
prestações de serviços que não tenham sido especificados nos códigos 
anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.econeteditora.com.br/icms_parana/leg-pr/10/decretos/decreto6408_2010.php
http://www.econeteditora.com.br/icms_parana/leg-pr/10/decretos/decreto6408_2010.php
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CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA – CST  ICMS 
 
 

 
  

A) - ORIGEM DA MERCADORIA OU SERVIÇO  
Alterado pelo Decreto n° 3.365 / 2008 - efeitos a partir de 01.08.2008 Redação Anterior 

CÓDIGO ORIGEM 

0 Nacional 

1 Estrangeira - Importação direta 

2 Estrangeira - Adquirida no mercado interno 

  

B) TRIBUTAÇÃO PELO ICMS 

CÓDIGO ORIGEM 

00 Tributada integralmente 

10 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária  

20 Com redução de base de cálculo ANEXO 2 RICMS 

30 Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 

40 Isenta anexo I  

41 Não Tributada ART 3 RICMS 

50 Suspensão 

51 Diferimento 

60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 

70 
Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição 
tributária 

90 Outras 

 

 
 

TABELA II 

CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA REFERENTE AO PIS/PASEP (CST-PIS): 

CÓDIGO Descrição 
01 Operação Tributável com Alíquota Básica 
02 Operação Tributável com Alíquota Diferenciada 
03 Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto 

 
     04 Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero 

05 Operação Tributável por Substituição Tributária 
06 Operação Tributável a Alíquota Zero 
07 Operação Isenta da Contribuição 
08 Operação sem Incidência da Contribuição 
09 Operação com Suspensão da Contribuição 
49 Outras Operações de Saída 
50 Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no 

Mercado Interno 
51 Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada 

no Mercado Interno 
52 Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 
53 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no 

Mercado Interno 
54 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno 

e de Exportação 
55 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado 

Interno e de Exportação 
56 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no 

Mercado Interno, e de Exportação 

http://www.econeteditora.com.br/icms_parana/leg-pr/08/decreto3365_pr_2008.php
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60 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita 
Tributada no Mercado Interno 

61 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-
Tributada no Mercado Interno 

62 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de 
Exportação 

63 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-
Tributadas no Mercado Interno 

64 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no 
Mercado Interno e de Exportação 

65 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no 
Mercado Interno e de Exportação 

66 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-
Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 

67 Crédito Presumido - Outras Operações 
70 Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 
71 Operação de Aquisição com Isenção 
72 Operação de Aquisição com Suspensão 
73 Operação de Aquisição a Alíquota Zero 
74 Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 
75 Operação de Aquisição por Substituição Tributária 
98 Outras Operações de Entrada 
99 Outras Operações 

TABELA III 

CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA REFERENTE À COFINS (CST-COFINS): 

Código 

Descrição 

01 Operação Tributável com Alíquota Básica 
02 Operação Tributável com Alíquota Diferenciada 
03 Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto 
04 Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero 
05 Operação Tributável por Substituição Tributária 
06 Operação Tributável a Alíquota Zero 
07 Operação Isenta da Contribuição 
08 Operação sem Incidência da Contribuição 
09 Operação com Suspensão da Contribuição 
49 Outras Operações de Saída 
50 Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 
51 Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado 

Interno 
52 Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 
53 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado 

Interno 
54 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de 

Exportação 
55 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de 

Exportação 
56 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado 

Interno e de Exportação 
60 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no 

Mercado Interno 
61 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no 

Mercado Interno 
62 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 
63 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no 

Mercado Interno 
64 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e 

de Exportação 
65 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno 

e de Exportação 
66 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no 

Mercado Interno e de Exportação 
67 Crédito Presumido - Outras Operações 
70 Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 
71 Operação de Aquisição com Isenção 

72 Operação de Aquisição com Suspensão 
73 Operação de Aquisição a Alíquota Zero 
74 Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 
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75 Operação de Aquisição por Substituição Tributária 
98 Outras Operações de Entrada 
99 Outras Operações 

Tabela 4.3.10 – Produtos Sujeitos a Incidência Monofásica da Contribuição Social – Alíquotas 

Diferenciadas (CST 02 e 04): ESTAS MERCADORIAS SE UTILIZADAS COMO INSUMO NA 
FABRICAÇÃO OU NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EU POSSO UTILIZAR O CRÉDITO DE PIS E 
COFINS NA MODALIDADE NÃO CUMULATIVA. ESTAS MERCADORIAS EU POSSO INDICAR NO 
DAS DO SIMPLES . 

Código Descrição do Produto NCM 

Alíquotas 
PIS 
% 

Alíquotas 
COFINS 

% 

Início de 
Escrituraçã

o 
Mês/Ano 

Término 
de 

Escritura
ção 

Mês/Ano 

100 COMBUSTÍVEIS      

101 
Gasolinas, Exceto 
Gasolina de Aviação 

2710.11.59 
5,08 23,44 01/2011 

 

102 Óleo Diesel 2710.19.51 4,21 19,42 01/2011  

103 
Gás Liqüefeito de Petróleo 
– GLP 

2711.19.10 
10,20 47,40 

01/2011  

104 Querosene de Aviação 2710.19.11 5,00 23,20 01/2011  

105 
Correntes Destinadas à 
Formulação de Gasolinas 

 
5,08 23,44 

01/2011  

106 
Correntes Destinadas à 
Formulação de Óleo Diesel 

 
4,21 19,42 

01/2011  

107 

Nafta Petroquímica 
Destinada à Formulação 
de Gasolina ou de Óleo 
Diesel 

2710.11.41 

5,08 23,44 

01/2011  

108 

Nafta Petroquímica 
Destinada à Formulação 
Exclusivamente de Óleo 
Diesel 

2710.11.41 

4,21 19,42 

01/2011  

109 Biodiesel 3824.90.29 6,15 28,32 01/2011  

110 

Nafta Petroquímica 

Destinada às Centrais 
Petroquímicas 

3824.90.29 

1,00 4,60 01/2011 

 

111 

Etano, Propano, Butano e 
Correntes Gasosas de 
Refinaria - HLR - 
Hidrocarbonetos Leves de 
Refino Destinados à 
Produção de Eteno e 
Propeno 

3824.90.29 

1,00 4,60 01/2011 

 

112 Álcool, Inclusive para Fins 
Carburantes – Venda por 
Produtor ou Importador. 

2207.10.00 
2207.20.10 

2208.90.00 Ex 01 
1,50 6,90 01/2011 

 

113 Álcool, Inclusive para Fins 
Carburantes – Venda por 
Distribuidor ou 
Comerciante Não 
Varejista. 

2207.10.00 
2207.20.10 

2208.90.00 Ex 01 3,75 17,25 01/2011 

 

200 
FÁRMACOS E 
PERFUMARIAS 

 
   

 

201 Produtos Farmacêuticos 1 – Posições: 

30.01, 30.03 (exceto no código 
3003.90.56), 30.04 (exceto no 
código 3004.90.46); 

2 – Itens: 

3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 

3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 
3006.30.2; e 

3 – Códigos: 

2,10 9,90 01/2011  
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3002.90.20, 3002.90.92, 
3002.90.99, 3005.10.10 e 

3006.60.00. 

202 Produtos de Perfumaria, 
de Toucador ou de 
Higiene Pessoal. 

1 – Posições: 
33.03 a 33.07; 

2- Códigos: 
3401.11.90, 3401.20.10 e 

96.03.21.00. 

2,20 10,30 01/2011  

300 
VEICULOS, MAQUINAS 
E AUTOPEÇAS 

     

301 
Veículos Automotores e 
Máquinas Agrícolas 
Autopropulsadas 

84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 
8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 

8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 
87.04, 87.05 e 87.06 

2,00 9,60 01/2011 

 

302 Autopeças - Vendas para 
Atacadistas, Varejistas e 
Consumidores 

Anexos I e II da Lei nº 10.485/02 
2,30 10,80 01/2011 

 

303 Autopeças - Vendas para 
Fabricantes de Veículos e 
Máquinas e de Autopeças 

Anexos I e II da Lei nº 10.485/02 
1,65 7,60 01/2011 

 

304 Pneumáticos (Pneus 
Novos e Câmaras-de-Ar) 

40.11 e 40.13 
2,00 9,50 01/2011 

 

400 BEBIDAS FRIAS      

401 Águas Minerais Artificiais 
e Águas Gaseificadas 
Artificiais 

 
3,50 16,65 01/2011 

 

402 Águas Minerais Naturais, 
Incluídas as Naturalmente 
Gaseificadas 

 
3,50 16,65 01/2011 

 

403 Refrigerantes  3,50 16,65 01/2011  

404 Preparações Compostas, 
não Alcoólicas, para 
Elaboração de Bebida 
Refrigerante 

 

3,50 16,65 01/2011 

 

405 Refrescos, Isotônicos e 
Energéticos 

 
3,50 16,65 01/2011 

 

406 Cervejas de Malte e 
Cervejas Sem Álcool 

 
3,50 16,65 01/2011 

 

407 Chope e Cervejas de 
Malte Quando Vendidas a 
Granel 

 
3,50 16,65 01/2011 

 

       

       

 
OBS:  
I. No caso de comercialização dos produtos relacionados nesta tabela com o CST 04 (Operação 
Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero), deve ser considerada a alíquota zero, quando a 
pessoa jurídica não se enquadrar na condição de fabricante, industrial, importador ou a estes 
equiparados. 

 
II. Legislação de Referência: 
1. Grupo 100 – Combustíveis e Álcool:  
Códigos  101, 102, 103, 105, 106: Art. 4º da Lei nº 9.718/98; 
Código104: Art. 2º da Lei nº 10.560/02; 
Códigos 107, 108, 109, 110 e 111: 
Códigos 112 e 113: Art. 2º da Lei nº 9.718/98. 
2. Grupo 200 – Medicamentos e Artigos de Perfumaria:  
Código 201: Inciso I, “a”, do art. 1º da Lei nº 10.147/00; 
Código 202: Inciso I, “b”, do art. 1º da Lei nº 10.147/00. 
3. Grupo 300 – Veículos, Autopeças e Pneus:  
Código 301: Art. 1º da Lei nº 10.485/02; 
Código 302: Inciso II, do art. 3º da Lei nº 10.485/02; 
Código 303: Inciso I, do art. 3º da Lei nº 10.485/02; 
Código 304: Art. 5º da Lei nº 10.485/02. 
4. Grupo 400 – Bebidas Frias:  
Códigos 401 a 407: Inciso I, “a”, do art. 1º da Lei nº 10.147/00; 
Código 202: Inciso I, “b”, do art. 1º da Lei nº 10.147/00. 
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Tabela 4.3.12 – Produtos Sujeitos a Substituição Tributária da Contribuição Social (CST 05): 

Código Descrição do Produto NCM 

Alíquotas 
PIS 
% 

Alíquotas 
COFINS 

% 

Início de 
Escritura

ção 
Mês/Ano 

Término 
de 

Escritura
ção 

Mês/Ano 

100 CIGARROS      

101 
Cigarros, de fumo (tabaco) ou dos 
seus sucedâneos 

24.02 
0,65 3,0 01/2011 

 

       

200 MOTOCICLETAS      

201 Motocicletas (incluídos os 
ciclomotores) e outros ciclos 
equipados com motor auxiliar, mesmo 
com carro lateral; carros laterais 

87.11 0,65 3,0 01/2011  

       

300 
MAQUINAS AGRICOLAS 
AUTOPROPULSADAS 

     

301 Semeadores, plantadores e 
transplantadores 

84.32.30 0,65 3,0 01/2011 
 

       

400 
VENDAS DE PRODUTOS 
MONOFÁSICOS À ZFM 

     

401 Álcool, inclusive para fins carburantes 
– Vendas por Produtor/Importador 

Tabela 4.3.11 01/2011 
 

402 Álcool, inclusive para fins carburantes 
– Vendas por Distribuidor 

Tabela 4.3.11 01/2011 
 

403 Gasolinas, Óleo Dieses e GLP Tabela 4.3.11 01/2011  

404 Veiculos Tabela 4.3.10 01/2011  

405 Autopeças Tabela 4.3.10 01/2011  

406 Pneus Tabela 4.3.10 01/2011  

407 Bebidas Frias Tabela 4.3.11 01/2011  

408 Embalagens para bebidas Frias Tabela 4.3.11 01/2011  

409 Artigos de Perfumaria Tabela 4.3.10   

 
 
OBS: Legislação de Referência: 
1. Grupo 100 – Cigarros:  
Código  101: art. 3º da Lei Complementar nº 70 de 1991; art. 5º da Lei nº 9.715 de 1998; art. 62 da 
Lei nº 11.196 de 2005.  
 
2. Grupo 200 – Motocicletas:  

Código 201: Art. 43 da MP nº 2.135-35, de 2001. 
 
3. Grupo 300 – Veículos, Autopeças e Pneus:  
Código 301: Art. 43 da MP nº 2.135-35, de 2001. 
 
4. Grupo 400 – Vendas á Zona Franca de Manaus:  
Códigos 401 e 402: Art. 64 da Lei nº 11.196/05; 
Códigos 403 e 408: Art. 65 da Lei nº 11.196/05. 
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Tabela 4.3.13 – Produtos Sujeitos à Alíquota Zero da Contribuição Social (CST 06): ESTES 
PRODUTOS NUNCA ME DARÃO CRÉDITO.ESTAS MERCADORIAS EU NÃO POSSO TIRAR DA 
TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES  

 

Código Descrição do Produto NCM 
Início de 

Escrituração 
Mês/Ano 

Término de 
Escrituração 

Mês/Ano 

100 INSUMOS E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS     

101 
Adubos ou fertilizantes classificados no 
Capítulo 31, exceto os produtos de uso 
veterinário, da TIPI, e suas matérias-primas 

 01/2011 

  

102 
Defensivos agropecuários classificados na 
posição 38.08 da TIPI e suas matérias-primas 

- 01/2011 
  

103 

Sementes e mudas destinadas à semeadura e 
plantio, em conformidade com o disposto na 
Lei no 10.711/03, e produtos de natureza 
biológica utilizados em sua produção 

- 01/2011 

  

104 
Corretivo de solo de origem mineral 
classificado no Capítulo 25 da TIPI 

 01/2011 
  

105 
Legumes de vagem, secos, em grão, mesmo 
pelados ou partidos; arroz; farinhas e sêmolas 

0713.33.19, 
0713.33.29, 
0713.33.99, 

1006.20, 1006.30 e 
1106.20 

01/2011 

  

106 
Inoculantes agrícolas produzidos a partir de 
bactérias fixadoras de nitrogênio, classificados 
no código 3002.90.99 da TIPI 

 01/2011 
  

107 Vacinas para medicina veterinária 3002.30 01/2011   

108 

Farinha, grumos e sêmolas, grãos esmagados 
ou em flocos, de milho, classificados, 
respectivamente, nos códigos 1102.20, 
1103.13 e 1104.19, todos da TIPI 

1102.20  1103.13  01/2011 

  

109 Pintos de 1 (um) dia 0105.11 01/2011   

110 

Leite fluido pasteurizado ou industrializado, na 
forma de ultrapasteurizado, leite em pó, 
integral, semidesnatado ou desnatado, leite 
fermentado, bebidas e compostos lácteos e 
fórmulas infantis, assim definidas conforme 
previsão legal específica, destinados ao 
consumo humano ou utilizados na 
industrialização de produtos que se destinam 
ao consumo humano 

- 01/2011 

  

111 
Queijos tipo mozarela, minas, prato, queijo de 
coalho, ricota, requeijão, queijo provolone, 
queijo parmesão e queijo fresco não maturado 

- 01/2011 

  

112 
Soro de leite fluido a ser empregado na 
industrialização de produtos destinados ao 
consumo humano 

- 01/2011 

  

113 Farinha de trigo 1101.00.10 01/2011   

114 Trigo 10.01 01/2011   

115 
Pré-misturas próprias para fabricação de pão 
comum e pão comum 

1901.20.00 Ex 01 e 
1905.90.90 Ex 01 

01/2011 

  

116 Produtos hortícolas e frutas Capítulos 7 e 8 01/2011   

117 Ovos 04.07 01/2011   

118 Venda de semens e embriões  
05.11.10.00, 
0511.99.10 e 
0511.99.20 

01/2011 
  

200 
INFRAESTRUTURA: AERONAVES, 
EMBARCAÇÕES, OUTROS VEÍCULOS, 
COMBUSTÍVES 
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201 
Aeronaves classificadas na posição 88.02 da 
TIPI 

88.02 01/2011 
  

202 

Partes, peças, ferramentais, componentes, 
insumos, fluidos hidráulicos, tintas, 
anticorrosivos, lubrificantes, equipamentos, 
serviços e matérias-primas a serem 
empregados na manutenção, conservação, 
modernização, reparo, revisão, conversão e 
industrialização das aeronaves, seus motores, 
partes, componentes, ferramentais e 
equipamentos das aeronaves referidas no 
código 201 

- 01/2011 

  

203 
Álcool anidro adicionado à gasolina, por 
distribuidores  

- 01/2011 
  

204 

Álcool, inclusive para fins carburantes, em 
operações realizadas em bolsa de mercadorias 
e futuros, exceto quando ocorra a liquidação 
física do contrato  

- 01/2011 

  

205 
Carvão mineral destinado à geração de 
energia elétrica 

- 01/2011 
  

206 

Biodiesel fabricado a partir de matérias-primas 
produzidas nas regiões norte, nordeste e no 
semi-árido, por agricultor familiar enquadrado 
no PRONAF 

- 01/2011 

  

207 

Valores recebidos pelos concessionários de 
que trata a Lei nº 6.729/1979, pela 
intermediação ou entrega dos veículos 
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da 
TIPI, vendidos diretamente ao consumidor 
final  

 01/2011 

  

208 

Veículos novos montados sobre chassis, com 
capacidade para vinte e três a quarenta e 
quatro passageiros, classificados no código 
8702.10.00 Ex. 02 e 8702.90.90 Ex 02, da 
TIPI, destinados ao transporte escolar para a 
educação básica na zona rural das redes 
estadual, municipal e distrital, quando 
adquiridos pelos Estados, Municípios e pelo 
Distrito Federal 

 01/2011 

  

209 

Embarcações novas, com capacidade para 
vinte a trinta e cinco passageiros, classificadas 
no código 8901.90.00 da TIPI, destinadas ao 
transporte escolar para a educação básica na 
zona rural das redes estadual, municipal e 
distrital, quando adquiridos pelos Estados, 
Municípios e pelo Distrito Federal 

 01/2011 

  

210 

Materiais e equipamentos, inclusive partes, 
peças e componentes, destinados ao emprego 
na construção, conservação, modernização, 
conversão ou reparo de embarcações 
registradas ou pré-registradas no Registro 
Especial Brasileiro  

- 01/2011 

  

211 

Veículos e carros blindados de combate, 
novos, armados ou não, e suas partes, 
produzidos no Brasil, com peso bruto total até 
30 (trinta) toneladas, classificados na posição 
8710.00.00 da TIPI, destinados ao uso das 
Forças Armadas ou órgãos de segurança 
pública brasileiros, quando adquiridos por 
órgãos e entidades da administração pública 
direta 

 01/2011 

  

212 

Gás natural canalizado, destinado à produção 
de energia elétrica pelas usinas integrantes do 
Programa Prioritário de Termoeletricidade, nos 
termos e condições estabelecidos em ato 
conjunto dos Ministros de Estado de Minas 
Energia e da Fazenda 

- 01/2011 

 

300 
SAÚDE: PRODUTOS QUIMICOS, 
APARELHOS ORTOPÉDICOS, OUTROS 
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301 
Produtos classificados na posição 87.13 da 
NCM (cadeiras de rodas e outros veículos)  

87.13 01/2011 
  

302 
Artigos e aparelhos ortopédicos ou para 
fraturas classificados no código 90.21.10 da 
NCM 

90.21.10 01/2011 

  

303 
Artigos e aparelhos de próteses classificados 
no código 90.21.3 da NCM 

90.21.3 01/2011 
  

304 
Almofadas antiescaras classificadas nos 
Capítulos 39, 40, 63 e 94 da NCM 

 01/2011 
  

305 

Bens relacionados em ato do Poder Executivo 
para aplicação nas Unidades Modulares de 
Saúde de que trata o Convênio ICMS no 
114/2009 quando vendidos a órgãos da 
administração pública direta federal, estadual, 
distrital e municipal  

 01/2011 

  

306 
Produtos químicosclassificados no Capítulo 29 
da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM 

 01/2011 
  

307 
Produtos químicos intermediários de síntese, 
classificados no Capítulo 29 da NCM  

 01/2011 
  

308 

Produtos destinados ao uso em hospitais, 
clínicas e consultórios médicos e 
odontológicos, campanhas de saúde realizadas 
pelo poder público, laboratório de anatomia 
patológica, citológica ou de análises clínicas, 
classificados nas posições 30.02, 30.06, 
39.26, 40.15 e 90.18, da NCM 

 01/2011 

  

400 INFORMÁTICA E REGIMES ESPECIAIS     

401 

Venda a varejo de unidades de processamento 
digital classificadas no código 8471.50.10 da 
TIPI, desde que o preço de venda de cada 
unidade não exceda a R$ 2.000,00 

 01/2011 

  

402 

Venda a varejo de máquinas automáticas para 
processamento de dados, digitais, portáteis, 
de peso inferior a 3,5Kg (três quilos e meio), 
com tela (écran) de área superior a 140cm2 
(cento e quarenta centímetros quadrados), 
classificadas nos códigos 8471.30.12, 
8471.30.19 ou 8471.30.90 da TIPI, desde que 
o preço de venda de cada máquina não 
exceda a R$ 4.000,00  

 01/2011 

  

403 

Venda a varejo de máquinas automáticas de 
processamento de dados, apresentadas sob a 
forma de sistemas, do código 8471.49 da 
TIPI, contendo exclusivamente 1 (uma) 
unidade de processamento digital, 1 (uma) 
unidade de saída por vídeo (monitor), 1 (um) 
teclado (unidade de entrada), 1 (um) mouse 
(unidade de entrada), classificados, 
respectivamente, nos códigos 8471.50.10, 
8471.60.7, 8471.60.52 e 8471.60.53 da TIPI, 
desde que o preço de venda de cada sistema 
não exceda a R$ 4.000,00 (dois mil e 
quinhentos reais) 

- 01/2011 

  

404 

Venda a varejo de teclado (unidade de 
entrada) e de mouse (unidade de entrada) 
classificados, respectivamente, nos códigos 
8471.60.52 e 8471.60.53 da TIPI, quando 
acompanharem a unidade de processamento 
digital classificada no código 8471.50.10 da 
TIPI, desde que o preço de venda de cada 
conjunto não exceda a R$ 2.100,00 (dois mil e 
cem reais).  

- 01/2011 

  

405 

PADIS - Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de 
Semicondutores 
- Venda, no mercado interno para PJ 
habilitada no PADIS, de máquinas, aparelhos, 
instrumentos, equipamentos, para 
incorporação ao ativo imobilizado da 

- 01/2011 
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adquirente 
- Venda, no mercado interno para PJ 
habilitada no PADIS, de ferramentas 
computacionais (softwares) 
- Venda, no mercado interno para PJ 
habilitada no PADIS, de insumos 
- Vendas dos dispositivos eletrônicos 
semicondutores e mostradores de informação 
(displays) por PJ habilitada no PADIS  
- Venda de projeto (design), por PJ habilitada 
no PADIS 

406 

PATVD - Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de 
Equipamentos para a TV Digital 
- Venda, no mercado interno para PJ 
habilitada no PATVD, de máquinas, aparelhos, 
instrumentos, equipamentos, para 
incorporação ao ativo imobilizado da 
adquirente 
- Venda, no mercado interno para PJ 
habilitada no PATVD, de ferramentas 
computacionais (softwares) 
- Venda, no mercado interno para PJ 
habilitada no PATVD, de insumos 
- Vendas dos equipamentos transmissores por 
PJ habilitada no PATVD   

- 01/2011 

  

900 DEMAIS PRODUTOS E RECEITAS     

901 Papel destinado à impressão de jornais - 01/2011   

902 

Papéis classificados nos códigos 4801.00.10, 
4801.00.90, 4802.61.91, 4802.61.99, 
4810.19.89 e 4810.22.90, todos da TIPI, 
destinados à impressão de periódicos 

 01/2011 

  

903 
Livros, conforme definido no art. 2o da Lei no 

10.753/03 
- 01/2011 

  

904 

Preparações compostas não-alcoólicas, 
classificadas no código 2106.90.10 Ex 01 da 
TIPI, destinadas à elaboração de bebidas 
pelas pessoas jurídicas industriais dos 
produtos referidos no art. 58-A da Lei no 
10.833/2003  

 01/2011 

  

905 

Material de defesa, classificado nas posições 
87.10.00.00 e 89.06.10.00 da TIPI, além de 
partes, peças, componentes, ferramentais, 
insumos, equipamentos e matérias-primas a 
serem empregados na sua industrialização, 
montagem, manutenção, modernização e 
conversão  

 01/2011 

  

906 

Equipamentos de controle de produção, 
inclusive medidores de vazão, 
condutivímetros, aparelhos para controle, 
registro, gravação e transmissão dos 
quantitativos medidos, quando adquiridos por 
pessoas jurídicas legalmente obrigadas à sua 
utilização  

- 01/2011 

  

907 

Valores pagos ou creditados pelos Estados, 
Distrito Federal e Municípios relativos ao ICMS 
e ao ISS, no âmbito de programas de 
concessão de crédito voltados ao estímulo à 
solicitação de documento fiscal na aquisição 
de mercadorias e serviços 

- 01/2011 

  

908 
Vendas de mercadorias destinadas ao 
consumo ou à industrialização na Zona Franca 
de Manaus – ZFM 

- 01/2011 
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909 

Vendas de mercadorias destinadas ao 
consumo ou à industrialização nas Áreas de 
Livre Comércio – ALC, exceto quando tiver 
como destinatárias pessoas jurídicas 
atacadistas e varejistas, sujeitas ao regime de 
apuração não cumulativa da Contribuição para 
o PIS/Pasep e da Cofins 

- 01/2011  

910 

Vendas de matérias-primas, produtos 
intermediários e materiais de embalagem, 
produzidos na Zona Franca de Manaus para 
emprego em processo de industrialização por 
estabelecimentos industriais ali instalados e 
consoante projetos aprovados pelo SUFRAMA  

- 01/2011 

  

911 

Receitas financeiras, inclusive decorrentes de 
operações realizadas para fins de hedge, 
auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao 
regime de incidência não-cumulativa 

- 01/2011 

 

912 

Aquisição no mercado interno ou a 
importação, de forma combinada ou não, de 
mercadoria equivalente à empregada ou 
consumida na industrialização de produto 
exportado (Drawback Reposição de Estoque), 
inclusive: 
I – à empregada em reparo, criação, cultivo 
ou atividade extrativista de produto já 
exportado; e 
II – para industrialização de produto 
intermediário fornecido diretamente a 
empresa industrial-exportadora e empregado 
ou consumido na industrialização de produto 
final já exportado. 

 01/2011 

 

999 Outros Produtos e Receitas - 01/2011   

 
 
OBS: Legislação de Referência: 
GRUPO 100 - INSUMOS E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 
Código 101: Lei nº 10.925/2004, art. 1º, I 
Código 102: Lei nº 10.925/2004, art. 1º, II 

Código 103: Lei nº 10.925/2004, art. 1º, III 
Código 104: Lei nº 10.925/2004, art. 1º, IV 
Código 105: Lei nº 10.925/2004, art. 1º, V 
Código 106: Lei nº 10.925/2004, art. 1º, VI 
Código 107: Lei nº 10.925/2004, art. 1º, VII 
Código 108: Lei nº 10.925/2004, art. 1º, IX 
Código 109: Lei nº 10.925/2004, art. 1º, X 
Código 110: Lei nº 10.925/2004, art. 1º, XI 
Código 111: Lei nº 10.925/2004, art. 1º, XII 
Código 112: Lei nº 10.925/2004, art. 1º, XIII 
Código 113: Lei nº 10.925/2004, art. 1º, XIV 
Código 114: Lei nº 10.925/2004, art. 1º, XV 
Código 115: Lei nº 10.925/2004, art. 1º, XVI 
Código 116: Lei nº 10.865/2004, art. 28, III 
Código 117: Lei nº 10.865/2004, art. 28, III 
Código 118: Lei nº 10.865/2004, art. 28, V 
 
GRUPO 200 - INFRAESTRUTURA: AERONAVES, EMBARCAÇÕES, OUTROS VEÍCULOS, 
COMBUSTÍVES 
Código 201: Lei nº 10.865/2004, art. 28, IV 
Código 202: Lei nº 10.865/2004, art. 28, IV 
Código 203: Lei nº 9.718/1998, art. 5, §1º 
Código 204: Lei nº 9.718/1998, art. 5, §1º 
Código 205: Lei nº 10.312/2001, art. 2º 
Código 206: Decreto nº 5.297/2004, art. 4º, §1º, III 
Código 207: Lei nº 10.485/2002, art. 2º 
Código 208: Decreto nº 6.644/2008, art. 1º 
Código 209: Decreto nº 6.644/2008, art. 1º 
Código 210: Lei nº 10.865/2004, art. 28, X 
Código 211: Lei nº 10.865/2004, art. 28, XI 
Código 212: Lei nº 10.312/2001, art. 1º 
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GRUPO 300 - SAÚDE: PRODUTOS QUIMICOS, APARELHOS ORTOPÉDICOS 
Código 301: Decreto nº 5.171/2004, art. 6º-B 
Código 302: Lei nº 10.865/2004, Art. 28, XV 
Código 303: Lei nº 10.865/2004, Art. 28, XVI 

Código 304: Lei nº 10.865/2004, Art. 28, XVII 
Código 305: Lei nº 10.865/2004, Art. 28, XVIII 
Código 306: Decreto nº 6.426/2008, art. 1º 
Código 307: Decreto nº 6.426/2008, art. 1º 
Código 308: Decreto nº 6.426/2008, art. 1º 
 
GRUPO 400 - INFORMÁTICA, PADIS, PATVD 
Código 401: Lei nº 11.196/2005, art. 28 e Decreto nº 6.023/2007 
Código 402: Lei nº 11.196/2005, art. 28 e Decreto nº 6.023/2007 
Código 403: Lei nº 11.196/2005, art. 28 e Decreto nº 6.023/2007 
Código 404: Lei nº 11.196/2005, art. 28 e Decreto nº 6.023/2007 
Código 405: Lei nº 11.484/2007, arts. 1º a 11 e Decreto nº 6.233/2007 
Código 406: Lei nº 11.484/2007, arts. 12 a 22 e Decreto nº 6.234/2007 
 
GRUPO 900 - DEMAIS PRODUTOS 
Código 901: Lei nº 10.865/2004, ART. 28, I 
Código 902: Lei nº 10.865/2004, ART. 28, II 
Código 903: Lei nº 10.865/2004, ART. 28, VI 
Código 904: Lei nº 10.865/2004, ART. 28, VII 
Código 905: Lei nº 10.865/2004, Art. 28, XII 
Código 906: Lei nº 10.865/2004, Art. 28, XIII 
Código 907: Lei nº 11.945/2009, Art. 5º 
Código 908: Lei nº 10.996/2004, art. 2º 
Código 909: Lei nº 10.996/2004, art. 2º c/c Lei nº 12.350/2010, art. 59 
Código 910: Lei nº 10.637/2002, Art. 5º-A 
Código 911: Lei nº 10.865/2004, art. 27, § 2º e Decreto nº 5.442/2005 
Código 912: Lei nº 12.350/2010, art. 31 
 
 

4.3.14 - Tabela Operações com Isenção da Contribuição Social PIS /COFINS(CST 07): 

Código Descrição do Produto NCM 
Início de 

Escrituração 
Mês/Ano 

Término de 
Escrituração 

Mês/Ano 

100 MERCADORIAS E SERVIÇOS    

101 

Fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou 
consumo de bordo em embarcações e aeronaves em 
tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em 
moeda conversível (exceto querosene de aviação) 

- 

01/2011 

 

102 Transporte internacional de cargas ou passageiros - 01/2011  

103 

Receitas auferidas pelos estaleiros navais brasileiros nas 
atividades de construção, conservação, modernização, 
conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou 
registradas no Registro Especial Brasileiro (REB), instituído 
pela Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997 

- 01/2011  

104 
Frete de mercadorias transportadas entre o País e o 
exterior pelas embarcações registradas no REB, de que 
trata o art. 11 da Lei nº 9.432, de 1997 

- 01/2011  

200 ENTIDADES ESPECIAIS (COFINS)    

201 Receitas relativas às atividades próprias dos templos de 
qualquer culto; partidos políticos; instituições de educação 
e de assistência social que preencham as condições e 
requisitos do art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro 
de 1997; instituições de caráter filantrópico, recreativo, 
cultural, científico e as associações, que preencham as 
condições e requisitos do art. 15 da Lei nº 9.532, de 1997; 
sindicatos, federações e confederações; serviços sociais 
autônomos, criados ou autorizados por lei; conselhos de 
fiscalização de profissões regulamentadas; fundações de 
direito privado; condomínios de proprietários de imóveis 
residenciais ou comerciais; e Organização das Cooperativas 

Brasileiras (OCB) e as Organizações Estaduais de 
Cooperativas previstas no art. 105 e seu § 1º da Lei nº 
5.764, de 16 de dezembro de 1971. 

- 01/2011  

202 Receitas das entidades beneficentes de assistência social - 01/2011  
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com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de 
assistência social, saúde ou educação, que atendam aos 
requisitos do art. 29 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro 
de 2009. 

300 ITAIPU BINACIONAL    

301 Venda de energia elétrica pela Itaipu Binacional - 01/2011  

400 
COPA DAS CONFEDERAÇÕES FIFA 2013 E COPA DO 
MUNDO FIFA 2014 

   

401 Importação de bens ou mercadorias para uso ou consumo 
exclusivo na organização e realização dos referidos 
eventos, promovida pela Fifa, Subsidiária Fifa no Brasil, 
Confederações Fifa, Associações estrangeiras membros da 

Fifa, Parceiros Comerciais da Fifa domiciliados no exterior, 
Emissora Fonte da Fifa e Prestadores de Serviço da Fifa 
domiciliados no exterior, ou por intermédio de pessoa 
jurídica por eles contratada para representá-los 

- 01/2011 

 

402 Receita auferida por Subsidiária Fifa no Brasil, decorrente 
das atividades próprias e diretamente vinculadas à 
organização ou realização dos referidos eventos, exceto as 
receitas decorrentes da venda de ingressos e de pacotes de 
hospedagem. 

- 01/2011 

 

403 Receita das atividades próprias, auferida pelos Prestadores 
de Serviços da FIFA, estabelecidos no País sob a forma de 
sociedade com finalidade específica para o 
desenvolvimento de atividades diretamente relacionadas à 
realização dos eventos. 

- 01/2011 

 

900 DEMAIS RECEITAS COM ISENÇÃO    

901 Recursos recebidos a título de repasse, oriundos do 
Orçamento Geral da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, pelas empresas públicas e sociedades de 
economia mista 

- 

01/2011 

 

902 Receita da instituição privada de ensino superior, com fins 
lucrativos ou sem fins lucrativos não beneficente, que 
aderir ao Programa Universidade para Todos (Prouni), no 
período de vigência do termo de adesão, decorrentes da 
realização de atividades de ensino superior, proveniente de 
cursos de graduação ou cursos seqüenciais de formação 
específica 

- 

01/2011 

 

999 Outras receitas com isenção - 01/2011  

 
OBS: Legislação de Referência: 
1. Grupo 100 – MERCADORIAS E SERVIÇOS  
Códigos 101 a 104: Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 14 
 
2. Grupo 200 – ENTIDADES ESPECIAIS (COFINS)  
Código 201: Constituição Federal, art. 195, § 7º, e Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 13, art. 
14, inciso X, e art. 17. 
Código 202: Lei nº 12.101, de 2009, art. 29 
 

3. Grupo 300 – ITAIPU BINACIONAL 
Código 301: Lei nº 10.925, de 2004, art. 14 
 
4. Grupo 400 – COPA DAS CONFEDERAÇÕES FIFA 2013 E COPA DO MUNDO FIFA 2014 
Código 401: Lei nº 12.350, de 2010, art. 3º 
Código 402: Lei nº 12.350, de 2010, art. 8º 
Código 403: Lei nº 12.350, de 2010, art. 9º 
 
4. Grupo 900 – DEMAIS RECEITAS COM ISENÇÃO 
Código 901: Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 14 
Código 902: Lei 11.096, de 2005, art. 8º e IN SRF Nº 456, de 2004 
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4.3.15 - Tabela Operações sem Incidência da Contribuição Social (CST 08): 

Código Descrição do Produto NCM 
Início de 

Escrituração 
Mês/Ano 

Término de 
Escrituração 

Mês/Ano 

100 QUEROSENE DE AVIAÇÃO    

101 
Venda de querosene de aviação por pessoa jurídica não 
enquadrada na condição de importadora ou produtora 

- 
01/2011 

 

102 
Venda de querosene de aviação por produtora ou 
importadora a distribuidora, quando o produto for destinado 
ao consumo por aeronave em tráfego internacional 

- 01/2011  

200 BIODIESEL    

201 Vendas de biodiesel por pessoas não enquadradas como 
produtor ou importador 

- 01/2011  

300 ITAIPU BINACIONAL    

301 Vendas de materiais e equipamentos, bem assim da 
prestação de serviços decorrentes dessas operações, 
efetuadas diretamente a Itaipu Binacional  

- 01/2011 
 

400 EXPORTAÇÃO     

401 Exportação de mercadorias para o exterior - 01/2011  

402 Serviços prestados a pessoas físicas ou jurídicas residentes 
ou domiciliadas no exterior, cujo pagamento represente 
ingresso de divisas 

- 
01/2011 

 

403 Vendas, com o fim específico de exportação, a empresa 
comercial exportadora constituída nos termos do Decreto-Lei 
nº 1.248, de 29 de novembro de 1972, ou simplesmente 
registrada na Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

- 

01/2011 

 

900 DEMAIS RECEITAS SEM INCIDÊNCIA    

901 Regime Cumulativo - Demais receitas não classificadas como 
faturamento 

- 
01/2011 

 

999 Outras receitas sem incidência - 01/2011  

 
OBS: Legislação de Referência: 
1. Grupo 100 – QUEROSENE DE AVIAÇÃO 

Código 101: art. 2º da Lei nº 10.560, de 2002 
Código 102: art. 3º da Lei nº 10.560, de 2002 
. 
2. Grupo 200 – BIODIESEL:  
Código 201: Art. 3º da Lei nº 11.116, de 2005 
 
3. Grupo 300 – ITAIPU BINACIONAL:  
Código 301: art. 43 do Decreto nº 4.524, de 2002 
 
4. Grupo 400 – EXPORTAÇÃO:  
Códigos 401 a 403: art. 6º da Lei nº 10.833, de 2003 e art. 5º da Lei 10.637, de 2002 
 
5. Grupo 900 - DEMAIS RECEITAS SEM INCIDÊNCIA 
Código 901 - Art. 3º da Lei nº 9.718, de 1998 
 
 
 
 
 

4.3.16 – Tabela Operações com Suspensão da Contribuição Social (CST 09): 

Código Descrição do Produto NCM 
Início de 

Escrituração 
Mês/Ano 

Término de 
Escrituração 

Mês/Ano 

100 
MATÉRIAS-PRIMAS, PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS E 
MATERIAIS DE EMBALAGEM 

 
 

 

101 Vendas a pessoa jurídica preponderantemente exportadora - 01/2011  

102 
Vendas a fabricante de veículos e carros blindados de combate, 
(NCM 8710.00.00) para uso pelas forças armadas ou órgãos de 
segurança pública brasileiros. 

- 01/2011  

103 
Aquisição no mercado interno ou a importação, de forma 
combinada ou não, de mercadoria para emprego ou consumo na 
industrialização de produto a ser exportado, por pessoa jurídica 

- 01/2011  
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previamente habilitada pela Secretaria de Comércio Exterior 
(Drawback Integrado) 

104 
aquisição no mercado interno ou à importação de mercadorias 
para emprego em reparo, criação, cultivo ou atividade extrativista 
de produto a ser exportado. 

- 01/2011  

105 

Aquisição no mercado interno ou importações de empresas 
denominadas fabricantes-intermediários, para industrialização de 
produto intermediário a ser diretamente fornecido a empresas 
industriais-exportadoras, para emprego ou consumo na 
industrialização de produto final destinado à exportação 
(Drawback Intermediário) 

- 01/2011  

200 AGROINDUSTRIA    

201 Insumos de origem animal, utilizados na fabricação de produtos 
destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM 
capítulos 2 (exceto os códigos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 
0206.20, 0206.21, 0206.29), 3 (exceto os produtos vivos desse 
capítulo), 4, 8 a 12, 15 (exceto o código 1502.00.1), 16 e 23 e 
nos códigos 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 
07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14 (exceto os códigos 
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99), 1701.11.00, 1701.99.00, 
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 
2101.11.10 e 2209.00.00. 

- 01/2011  

202 Insumos de origem vegetal, utilizados na fabricação de produtos 
destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM 
capítulos 2 (exceto os códigos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 
0206.20, 0206.21, 0206.29), 3 (exceto os produtos vivos desse 
capítulo), 4, 8 a 12, 15 (exceto o código 1502.00.1), 16 e 23 e 
nos códigos 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 
07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14 (exceto os códigos 
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99), 1701.11.00, 1701.99.00, 
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 
2101.11.10 e 2209.00.00. 

- 01/2011  

203 Soja e seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, 
todos da TIPI 

- 01/2011  

204 Venda de cerealista que exerça cumulativamente as atividades de 
limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos in 
natura de origem vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 
10.08, (exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01) 
da NCM. 

- 01/2011  

205 Venda a granel de leite in natura, efetuada por pessoa jurídica que 
exerça cumulativamente as atividades de transporte e 
resfriamento deste produto 

- 01/2011  

206 Venda por PJ que exerça atividade agropecuária ou por 
cooperativa de produção agropecuária de produto in natura de 
origem vegetal destinado à elaboração de mercadorias 
classificadas no código 22.04, da NCM 

- 01/2011  

207 Venda de animais vivos classificados na posição 01.02, à pessoa 
jurídica que produza mercadoria classificada nas posições 02.01, 
02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29, 05.06.90.00, 
05.10.00.10 e 15.02.00.1 da NCM 

- 01/2011  

208 Vendas de produtos classificados nas posições 02.01, 02.02, 
0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0506.90.00, 0510.00.10 
e 1502.00.1, quando efetuadas por pessoa jurídica que 
industrialize bens e produtos classificados nas posições 01.02, 
02.01 e 02.02 da NCM 

- 01/2011  

209 Receita bruta da venda, no mercado interno, de: 
I – insumos de origem vegetal, classificados nas posições 10.01 a 
10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e nas posições 
12.01, 23.04 e 23.06 da Nomenclatura Comum do Mercosul 
(NCM), quando efetuada por pessoa jurídica, inclusive 
cooperativa, vendidos: 
a) para pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas 
nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM; 
b) para pessoas jurídicas que produzam preparações dos tipos 
utilizados na alimentação de animais vivos classificados nas 
posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM; 
e 
c) para pessoas físicas; 
II – preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais 
vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no 
código 2309.90 da NCM; 

- 01/2011  
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III – animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da 
NCM, quando efetuada por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, 
vendidos para pessoas jurídicas que produzam mercadorias 
classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 
0210.1 da NCM; 
IV – produtos classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00, 
0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, quando efetuada por pessoa 
jurídica que industrialize ou revenda bens e produtos classificados 
nas posições 01.03 e 01.05 da NCM. 
 

300 REGIMES ESPECIAIS    

301 REPES - Regime Especial de Tributação para a Plataforma de 
Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação. 
- Venda e/ou importação de bens novos destinados ao 
desenvolvimento, no País, de software e de serviços de tecnologia 
da informação, para incorporação ao seu ativo imobilizado; 
- Venda e/ou importação de serviços destinados ao 
desenvolvimento, no País, de software e de serviços de tecnologia 
da informação e serviços 

- 01/2011  

302 RECAP - Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para 
Empresas Exportadoras. 
- Venda e/ou importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e 
equipamentos, para incorporação em seu ativo imobilizado 

- 01/2011  

303 REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da 
Infra-Estrutura. 
- Venda e/ou importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e 
equipamentos, novos, de materiais de construção e de serviços 
para utilização ou incorporação em obras de infra-estrutura 
destinadas ao ativo imobilizado  
- Receitas de aluguel de máquinas, aparelhos, instrumentos e 
equipamentos para utilização em obras de infra-estrutura quando 
contratado por pessoa jurídica beneficiária do REIDI 

- 01/2011  

304 REPENEC - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento 
de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste. 
- Venda/Importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e 
equipamentos, novos, e de materiais de construção, bem como 
serviços para utilização ou incorporação nas obras de 
infraestrutura nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nos 
setores petroquímico, de refino de petróleo e de produção de 
amônia e uréia a partir do gás natural, para incorporação ao seu 
ativo imobilizado.  

- 01/2011  

305 REPORTO - Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à 
Ampliação da Estrutura Portuária. 
- Vendas de locomotivas, locotratores, tênderes e vagões, e de 
trilhos e demais elementos de vias férreas, para utilização na 
execução de serviços de transporte de mercadorias em ferrovias 
 
- Venda/Importação de máquinas, equipamentos, peças de 
reposição e outros bens, destinados ao seu ativo imobilizado para 
utilização exclusiva em portos na execução de serviços de carga, 
descarga e movimentação de mercadorias, bem como na 
execução dos serviços de dragagem, e nos Centros de 
Treinamento Profissional, na execução do treinamento e formação 
de trabalhadores 

- 01/2011  

306 RECOMPE - Regime Especial de Aquisição de Computadores para 
Uso Educacional. 
Prestação de serviços e venda de matérias-primas e produtos 
intermediários destinados à industrialização dos equipamentos 
destinados ao PROUCA (Programa Um Computador por Aluno) 

- 01/2011  

307 RETAERO - Regime Especial para a Indústria Aeronáutica 
Brasileira. 
- Partes, peças, ferramentais, componentes, equipamentos, 
sistemas, subsistemas, insumos e matérias-primas, ou serviços a 
serem empregados na manutenção, conservação, modernização, 
reparo, revisão, conversão e industrialização das aeronaves 
classificadas na posição 88.02 da NCM. 
- Venda ou importação de serviços de tecnologia industrial básica, 
desenvolvimento e inovação tecnológica, assistência técnica e 
transferência de tecnologia destinados a empresas beneficiárias  

- 01/2011  

308 RECOPA - Regime Especial de Tributação para Construção, - 01/2011  
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Ampliação, Reforma ou Modernização de Estádios de Futebol. 
- Venda no mercado interno ou importação de máquinas, 
aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, materiais de 
construção, prestação de serviços, locação de máquinas, 
aparelhos, instrumentos e equipamentos para utilização ou 
incorporação nas obras de construção, ampliação, reforma ou 
modernização dos estádios de futebol com utilização prevista nas 
partidas oficiais da Copa das Confederações FIFA 2013 e da Copa 
do Mundo FIFA 2014 

309 ZFM – Zona Franca de Manaus. 
- Importação de bens a serem empregados na elaboração de 
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de 
embalagem destinados a emprego em processo de industrialização 
por estabelecimentos industriais instalados na ZFM. 
- Importação de matérias-primas, produtos intermediários e 
materiais de embalagem para emprego em processo de 
industrialização por estabelecimentos industriais instalados na 
ZFM. 

- 01/2011  

310 ZPE – Zonas de Processamento de Exportação. 
- Importações ou aquisições no mercado interno de bens e 
serviços por empresa autorizada a operar em ZPE. 

- 01/2011  

311 Vendas realizadas no mercado interno para a Fifa, para 
Subsidiária Fifa no Brasil ou para a Emissora Fonte da Fifa, de 
mercadorias destinadas a uso ou consumo exclusivo na 
organização e realização da Copa das Confederações Fifa 2013 e 
da Copa do Mundo Fifa 2014. 

- 01/2011  

312 RECOF -  Regime de Entreposto Industrial sob Controle Aduaneiro 
Informatizado 
Importação, com ou sem cobertura cambial, e com suspensão do 
pagamento de tributos, sob controle aduaneiro informatizado, de 
mercadorias que, depois de submetidas a operação de 
industrialização, sejam destinadas a exportação 

- 01/2011  

313 RECOM - Regime Aduaneiro Especial de Importação de Insumos 
Destinados a Industrialização por Encomenda de Produtos 
Classificados nas Posições 8701 A 8705 da NCM 
Importação de insumos (chassis, carroçarias, peças, partes, 
componentes e acessórios), sem cobertura cambial, destinados a 
industrialização por encomenda de produtos classificados nas 
posições 8701 a 8705 da NCM 

- 01/2011  

400 OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS    

401 Receitas de Fretes e de transporte multimodal, contratadas por 
pessoa jurídica preponderantemente exportadora, para transporte 
no mercado interno de produtos com suspensão ou destinados a 
Exportação. 

- 01/2011  

402 Venda de cana-de-açúcar, classificada na posição 12.12 da 
Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, efetuada para pessoa 
jurídica produtora de álcool, inclusive para fins carburantes, 
tributada no regime de não cumulatividade. 

- 01/2011  

403 Venda de óleo combustível, tipo bunker, MF - Marine Fuel, 
classificado no código 2710.19.22, óleo combustível, tipo bunker, 
MGO - Marine Gás Oil, classificado no código 2710.19.21 e óleo 
combustível, tipo bunker, ODM - Óleo Diesel Marítimo, classificado 
no código 2710.19.21, quando destinados à navegação de 
cabotagem e de apoio portuário e marítimo, para a pessoa jurídica 
previamente habilitada 

- 01/2011  

404 Acetona classificada no código 2914.11.00 da Tabela de Incidência 
do Imposto sobre Produtos Industrializados – Tipi, destinada à 

produção de monoisopropilamina (Mipa) utilizada na elaboração 
de defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da Tipi 

- 01/2011  

405 
Desperdícios, resíduos ou aparas de plástico, de papel ou cartão, 
de vidro, de ferro ou aço, de cobre, de níquel, de alumínio, de 
chumbo, de zinco e de estanho, e demais desperdícios e resíduos 
metálicos do Capítulo 81 da Tipi 

39.15, 47.07, 
70.01, 72.04, 
74.04, 75.03, 
76.02, 78.02, 
79.02, 80.02 e 

81 

01/2011  

406 Venda de produtos à pessoa jurídica sediada no exterior, com 
contrato de entrega no território nacional, de insumos destinados 
à industrialização, por conta e ordem da encomendante sediada 
no exterior, de máquinas e veículos classificados nas posições 
87.01 a 87.05 da TIPI 

- 01/2011  

407 Vendas a empresa sediada no exterior, para entrega em território - 01/2011  
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nacional, de material de embalagem a ser totalmente utilizados no 
acondicionamento de mercadoria destinada à exportação para o 
exterior 

408 

Venda de máquinas e equipamentos classificados na posição 
84.39, utilizados na fabricação de papéis destinados à impressão 
de jornais ou de papéis classificados nos códigos 4801.00.10, 
4801.00.90, 4802.61.91, 4802.61.99, 4810.19.39 e 4810.22.90, 
todos da Tipi, destinados à impressão de periódicos, quando os 
referidos bens forem adquiridos por pessoa jurídica industrial para 
incorporação ao seu ativo imobilizado 

- 01/2011  

900 DEMAIS OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO    

901 Doações em espécie recebidas por instituições financeiras públicas 
controladas pela União e destinadas a ações de prevenção, 
monitoramento e combate ao desmatamento, inclusive programas 
de remuneração por serviços ambientais, e de promoção da 
conservação e do uso sustentável dos biomas brasileiros, na forma 
estabelecida pelo Decreto nº 6.565, de 15 de setembro de 2008 

- 01/2011  

999 Outras operações com suspensão - 01/2011  

 
OBS: Legislação de Referência: 
1. Grupo 100 – MATÉRIAS-PRIMAS, PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS E MATERIAIS DE 
EMBALAGEM:  
Código 101: art. 40 da Lei nº 10.865/04. 
Código 102: art. 40-A da Lei nº 10.865/04.  
Código 103: art. 12 da Lei nº 11.945/2009 e Portaria Conjunta RFB/Secex nº 467, de 25/03/2010 
Código 104: art. 12, § 1º, I, da Lei nº 11.945/2009 e Portaria Conjunta RFB/Secex nº 467, de 
25/03/2010 
Código 105: art. 12, § 1º, III, da Lei nº 11.945/2009 e Portaria Conjunta RFB/Secex nº 467, de 
25/03/2010 
 
2. Grupo 200 – AGROINDUSTRIA: 
Códigos 201-205: Art. 9º da Lei nº 10.925/04 e IN SRF 660/2004 
Código 206: Art. 15º da Lei nº 10.925/2004 
Códigos 207-208: Art. 32 da Lei nº 12.058/2009, alterado pelo art. 50 da Lei nº 12.350/2010 
Código 209: Art. 54 da Lei nº 12.350/2010 
 
3. Grupo 300 – REGIMES ESPECIAIS  
Código 301: Arts. 1º a 11 da Lei nº 11.196/2005, Decreto nº 5.712/06, Decreto nº 5.713/06 e IN SRF 
nº 630/06  
Código 302: Arts. 12 a 16 da Lei nº11.196/2005, Decreto nº 5.649/05, Decreto nº 5.788/06, Decreto nº 
5.789/06 e a IN SRF nº 605, de 2006 
Código 303: Arts. 1º a 5º da Lei nº 11.488/2007; Decreto nº 6.144/2007; IN SRF nº 758/2007 
Código 304: Arts. 1º a 5º da Lei nº 12.249/2010; Decreto nº 7.320/2010 
Código 305: Arts. 13 a 16 da Lei nº 11.033/2004, Decreto nº 5.281/2004; IN SRF nº 477/2004 
Código 306: Arts. 7º a 14 da Lei nº 12.249/2010, Decreto nº 7.243/2010 
Código 307: Arts. 29 a 33 da Lei nº 12.249/2010 
Código 308: Arts. 17 a 21 da Lei nº 12.350/2010 (conversão da MP nº 497) e Decreto nº 7.319/2010 
Código 309: Arts. 14 e 14-A Lei nº 10.865/2004 
Código 310: Arts. 6º-A Lei nº 11.508/2007 

Código 311: Art. 15 Lei nº 12.350/2010 
Código 312: Art. 14, § 2º, Lei nº 10.865, de 2004, arts. 423 a 426 do Decreto 6.759, de 2009, IN RFB 
nº 757, de 2007 
Código 313: Art. 14, Lei nº 10.865, de 2004, arts. 427 a 430 do Decreto 6.759, de 2009 
 
4. Grupo 400 – DEMAIS PRODUTOS E SERVIÇOS :  
Código 401: § 6º-A. do art. 40 da Lei nº 10.865/2004  
Código 402: art. 11 da Lei nº 11.727/2008 
Código 403: Art. 2º da Lei nº 11.774/2008 
Código 404: art. 25 da Lei nº 11.727/2008 
Código 405: art. 48 da Lei nº 11.196/2005 
Código 406: art. 38 da Lei nº 10.865/2004 
Código 407: art. 49 da Lei nº 11.196/2005; Decreto nº 6.127, de 2007 
Código 408: art. 55 da Lei nº 11.196/2005; Decreto nº 5.653/2005, Decreto nº 5.881/2006 e IN SRF nº 
675/2006. 
 
5. Grupo 900 – DEMAIS OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO  
Código 901: Lei nº 11.828/2008 e Decreto nº 6.565/2008 
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CÓDIGOS CST IPI 
 
00|Entrada com recuperação de crédito|01012009| 

01|Entrada tributada com alíquota zero|01012009| 
02|Entrada isenta|01012009| 
03|Entrada não-tributada|01012009| 
04|Entrada imune|01012009| 
05|Entrada com suspensão|01012009| 
49|Outras entradas|01012009| 
50|Saída tributada|01012009| 
51|Saída tributada com alíquota zero|01012009| 
52|Saída isenta|01012009| 
53|Saída não-tributada|01012009| 
54|Saída imune|01012009| 
55|Saída com suspensão|01012009| 
99|Outras saídas|01012009| 
 
 
 
  
Códigos CST SIMPLES NACIONAL  
 
 
ANEXO ÚNICO - CÓDIGOS DE DETALHAMENTO DO REGIME E DA SITUAÇÃO 
  
TABELA A - Código de Regime Tributário – CRT 
 
1 - Simples Nacional 
2 - Simples Nacional - excesso de sub-limite da receita bruta 
3 - Regime Normal 
  
NOTAS EXPLICATIVAS: 
O código 1 será preenchido pelo contribuinte quando for optante pelo Simples Nacional. 
O código 2 será preenchido pelo contribuinte optante pelo Simples Nacional mas que tiver ultrapassado 
o sublimite de receita bruta fixado pelo estado/DF e estiver impedido de recolher o ICMS/ISS por esse 
regime, conforme arts. 19 e 20 da LC 123/06. 
O código 3 será preenchido pelo contribuinte que não estiver na situação 1 ou 2. 
  
TABELA B - Código de Situação da Operação no Simples Nacional - CSOSN 
101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. 
- Classificam-se neste código as operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido no 
Simples Nacional e o valor do crédito correspondente. 
 
102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito. 
 
- Classificam-se neste código as operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS devido 
pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e não estejam abrangidas nas hipóteses dos códigos 103, 
203, 300, 400, 500 e 900. 

 
103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta 
 
- Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contemplados 
com isenção concedida para faixa de receita bruta nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
 
201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por 
substituição tributária. Não se aplica no PR. 
 
- Classificam-se neste código as operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo 
Simples Nacional e do valor do crédito, e com cobrança do ICMS por substituição tributária. 
 
202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por 
substituição tributária. 
 
- Classificam-se neste código as operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS devido 
pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e não estejam abrangidas nas hipóteses dos códigos 103, 
203, 300, 400, 500 e 900, e com cobrança do ICMS por substituição tributária. 
 
203 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por 
substituição tributária. 
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- Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contemplados 
com isenção para faixa de receita bruta nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, e com 
cobrança do ICMS por substituição tributária. 
300 - Imune 

- Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional 
contempladas com imunidade do ICMS. 
400 - Não tributada pelo Simples Nacional. 
- Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional não sujeitas à 
tributação pelo ICMS dentro do Simples Nacional. 
 
500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação. 
 
- Classificam-se neste código as operações sujeitas exclusivamente ao regime de substituição tributária 
na condição de substituído tributário ou no caso de antecipações. 
900 - Outros 
- Classificam-se neste código as demais operações que não se enquadrem nos códigos 101, 102, 103, 
201, 202, 203, 300, 400 e 500. 
  
NOTA EXPLICATIVA: 
O Código de Situação da Operação no Simples Nacional - CSOSN será usado na Nota Fiscal Eletrônica 
exclusivamente quando o Código de Regime Tributário - CRT for igual a “1”, e substituirá os códigos da 
Tabela B - Tributação pelo ICMS do Anexo Código de Situação Tributária - CST do Convênio s/nº de 15 
de dezembro de 1970. 
 
 
 
10. Das Operações Específicas 
 
Devolução de mercadorias 
As devoluções de mercadorias por pessoa física ou jurídica não contribuinte do ICMS, se encontram 
disciplinadas nos artigos 290 e segs. do Regulamento do ICMS. 
 
Tal dispositivo faz menção do prazo de 60 dias para o contribuinte poder creditar-se do imposto nas 
devoluções. Este prazo pode ser ampliado se houver contrato de garantia. 
 
As remessas das mercadorias para a fábrica, para troca serão feitas sem o destaque do imposto, bem 
como o retorno. 
 
Quando o contribuinte recebe a mercadoria em devolução deverá emitir Nota Fiscal de Entrada, com 
crédito do imposto e, quando repor a mercadoria nova também deverá emitir Nota Fiscal de Saída com 
destaque do ICMS. 
 
O artigo 272 do Regulamento traz menção a devolução de mercadorias por parte de contribuinte 
inscrito, não havendo prazo determinado para tal devolução. 
 
Caso a mercadoria não seja entregue ao destinatário, ou esteja em desacordo com o solicitado, o 
retorno será feito com a mesma Nota Fiscal, com a colocação dos motivos da devolução em seu verso, 
ou por quem esta devolvendo ou pela própria transportadora. Neste caso, quem receber a mercadoria 
em devolução emitirá Nota Fiscal de Entrada. 

 
 Os artigos que tratam da devolução de mercadorias, são: 
 
DA DEVOLUÇÃO OU TROCA DE MERCADORIA EM VIRTUDE DE GARANTIA  
  
Da Devolução Ou Troca De Mercadoria Em Virtude De Garantia 
 
 Art. 290. Na hipótese de devolução de mercadoria ou troca, esta entendida a substituição por uma ou 
mais da mesma espécie ou de espécie diversa em decorrência de garantia, realizada por pessoa física ou 
por pessoa não obrigada a emitir documento fiscal, o estabelecimento recebedor deverá: 
 
 I - emitir nota fiscal para documentar a entrada, com destaque do imposto, a qual terá por natureza da 
operação "Devolução de mercadoria em garantia"; 
 
 II - consignar na nota fiscal mencionada no inciso I, o número, a série, a data e o valor do documento 
fiscal original, bem como o número, a data da expedição e o termo final do certificado de garantia; 
 
 III - colher, nesta nota fiscal, ou em documento apartado, a assinatura da pessoa que promover a 
devolução, indicando a espécie e o número do respectivo documento de identidade. 
 
 § 1º Para efeito do disposto neste artigo, considera-se como garantia a obrigação legal ou a assumida 
pelo remetente ou fabricante, de substituir a mercadoria. 
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 § 2º O prazo de garantia é aquele fixado no respectivo certificado, contado da data de sua expedição ao 
consumidor, ou o previsto em lei. 
 
 § 3º O documento fiscal mencionado no "caput" deverá ser lançado no livro Registro de Entradas, na 

coluna "ICMS - Valores Fiscais - Operações ou Prestações com Crédito do Imposto". 
 
 § 4º Quando o estabelecimento recebedor tratar-se de empresa enquadrada no Simples Nacional, o 
documento de que trata o inciso I deverá ser emitido sem destaque do imposto. 
 
 § 5º O produtor rural emitirá Nota Fiscal de Produtor para acompanhar o transporte da mercadoria, por 
ocasião de sua devolução ou troca, devendo o estabelecimento recebedor emitir nota fiscal para 
documentar sua entrada, com destaque do imposto, se for o caso, dispensada a exigência prevista no 
inciso III. 
 
 Art. 291. Na saída da mercadoria em substituição à devolvida, o estabelecimento deverá emitir nota 
fiscal indicando como destinatário o adquirente original da mercadoria, com destaque do imposto, 
quando devido. 
 
 Art. 292. Na hipótese de remessa ao fabricante da mercadoria devolvida, o estabelecimento remetente 
deverá emitir Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, sem destaque do imposto, que terá como natureza da 
operação "Devolução ou troca de mercadoria em garantia", hipótese em que deverá estornar o crédito 
pela aquisição original. 
 
 Seção II  
Da Substituição De Partes E Peças Em Virtude De Garantia 
 
 Art. 293. O disposto nesta Seção aplica-se nas operações com partes e peças substituídas em virtude 
de garantia realizadas por (Convênios ICMS 129/2006 e 34/2007): 
 
 I - concessionário de veículo autopropulsado ou oficina autorizada que, com permissão do fabricante, 
promova a substituição de peça em virtude de garantia, tendo ou não efetuado a venda do veículo 
autopropulsado; 
 
 II - estabelecimento ou oficina credenciada ou autorizada que, com permissão do fabricante, promova a 
substituição de peça em virtude de garantia; 
 
 III - fabricante da mercadoria que receber peça defeituosa substituída em virtude de garantia e de 
quem será cobrada a peça nova a ser aplicada em substituição. 
 
 § 1º Para efeito do disposto neste artigo, considera-se garantia a obrigação legal ou a assumida pelo 
remetente ou fabricante, de substituir a mercadoria, suas partes e peças, se estas apresentarem defeito. 
 
 § 2º O prazo de garantia é aquele fixado no certificado da garantia, contado da data de sua expedição 
ao consumidor, ou o previsto em lei. 
 
 § 3º Na entrada da peça a ser substituída, o estabelecimento concessionário ou a oficina credenciada 
ou a autorizada deverá emitir nota fiscal, sem destaque do imposto, que conterá, além dos demais 
requisitos, as seguintes indicações: 
 

 a) a discriminação da peça defeituosa, o número, a série, e, sendo o caso, a data e o valor do 
documento fiscal original de aquisição; 
 
 b) o valor atribuído à peça defeituosa, que será equivalente a dez por cento do preço de venda da peça 
nova praticado pelo estabelecimento, pela concessionária ou pela oficina credenciada ou autorizada; 
 
 c) o número da Ordem de Serviço ou da Nota Fiscal Ordem de Serviço; 
 
 d) o número, a data da expedição do certificado de garantia e o termo final de sua validade. 
 
 § 4º A nota fiscal de que trata o § 3º poderá ser emitida no último dia do período de apuração, 
englobando todas as entradas de peças defeituosas ocorridas no período, sendo neste caso dispensadas 
as indicações mencionadas nas suas alíneas, desde que: 
 
 a) na Ordem de Serviço ou na Nota Fiscal Ordem de Serviço, conste:  
 
1. a discriminação das peças defeituosas substituídas; 
 
 2. os números, as datas de expedição dos certificados de garantia e os termos finais de suas validades; 
 
 3. se for o caso, os números dos chassis dos veículos autopropulsados e outros elementos indicativos; 
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 b) a remessa ao fabricante, das peças defeituosas substituídas, seja efetuada após o encerramento do 
período de apuração. 
 
 Art. 294. A remessa da parte ou peça defeituosa promovida pelo estabelecimento concessionário, ou 

pela oficina credenciada ou autorizada, para o fabricante, será documentada por nota fiscal que deverá 
conter, além dos demais requisitos, o valor atribuído à peça defeituosa referido na alínea "b" do § 3º do 
art. 293, observado o disposto no item 123 do Anexo I. 
 
 Art. 295. Na saída da parte ou peça nova em substituição à defeituosa, o estabelecimento 
concessionário, ou oficina credenciada ou autorizada, deverá emitir nota fiscal indicando, como 
destinatário, o proprietário da mercadoria ou do veículo, com destaque do imposto, quando devido, cuja 
base de cálculo será o preço cobrado do fabricante pela peça. 
 
 Seção III  
Da Devolução Por Particular, Sem Cláusula De Garantia 
 
 Art. 296. Na devolução de mercadoria, sem cláusula de garantia, por particular, o estabelecimento 
poderá creditar-se do imposto debitado por ocasião da saída da mercadoria, desde que: 
  
I - haja prova inequívoca da devolução; 
 
 II - o retorno se verifique dentro do prazo de sessenta dias, contados da data da saída da mercadoria. 
 
 Parágrafo único. O estabelecimento recebedor deverá: 
 
 a) emitir nota fiscal para documentar a entrada, mencionando o número, a série, se for o caso, a data e 
o valor do documento fiscal original; 
 
 b) colher, na nota fiscal emitida para documentar a entrada, ou em documento apartado, a assinatura 
da pessoa que promover a devolução, indicando a espécie e o número do respectivo documento de 
identidade; 
 
 c) lançar o documento referido na alínea "a", no livro Registro de Entradas, consignando os respectivos 
valores na coluna "ICMS - Valores Fiscais - Operações ou Prestações com Crédito do Imposto". 
 
 Seção IV  
Da Devolução Por Contribuinte Inscrito 
 
 Art. 297. O estabelecimento que devolver mercadoria emitirá Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, com o 
destaque do imposto, se devido, mencionando-se o número e a data do documento fiscal originário, o 
valor da operação e o motivo da devolução. 
 
 § 1º É assegurado ao estabelecimento que receber a mercadoria em devolução, o crédito do imposto 
destacado na nota fiscal. 
 
 § 2º Quando se tratar de devolução efetivada por empresa enquadrada no Simples Nacional: 
 
 a) estas empresas poderão, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, efetuar a devolução por 
meio da Nota Fiscal Avulsa emitida por processamento de dados - NFAe, nos termos da Norma de 

Procedimento Fiscal de que trata o § 5º do art. 148; 
 
 b) o estabelecimento recebedor da mercadoria poderá recuperar o imposto anteriormente debitado, 
mediante "estorno de débito". 
 
 Seção V  
 
 
Do Retorno Da Mercadoria Não Entregue 
 
 Art. 298. O estabelecimento que receber, em retorno, mercadoria por qualquer motivo não entregue ao 
destinatário, deverá: 
 
 I - emitir nota fiscal para documentar a entrada com menção dos dados identificativos do documento 
fiscal original, lançando-a no livro Registro de Entradas, consignando os respectivos valores nas colunas 
"ICMS - Valores Fiscais - Operações ou Prestações com Crédito do Imposto" ou "ICMS - Valores Fiscais - 
Operações ou Prestações sem Crédito do Imposto", conforme o caso; 
 
 II - manter arquivada a 1ª via da nota fiscal emitida por ocasião da saída, que deverá conter a 
indicação prevista no parágrafo único; 
 
 III - mencionar a ocorrência na via que ficou em poder do emitente ou em documento equivalente; 
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 IV - exibir ao fisco, quando exigido, todos os elementos, inclusive os contábeis, comprobatórios de que 
a importância eventualmente debitada ao destinatário não tenha sido recebida. 
 
 Parágrafo único. O transporte da mercadoria em retorno será acompanhado pela própria nota fiscal 

emitida pelo remetente, cuja 1ª via deverá conter a indicação, no verso, efetuada pelo destinatário ou 
pelo transportador, do motivo de não ter sido entregue a mercadoria. 
 
 Seção VI  
Da Disposição Final 
 
 Art. 299. Na operação de devolução, total ou parcial, de mercadoria ou bem, inclusive recebido em 
transferência, aplicar-se-á, inexistindo disposição em contrário, a mesma base de cálculo e a mesma 
alíquota constante do documento que acobertar a operação anterior de recebimento da mercadoria ou 
bem (Convênio ICMS 54/2000). 
 
 CAPÍTULO II 
 DAS OPERAÇÕES COM PEÇAS, PARTES E COMPONENTES DE USO AERONÁUTICO 
 
 Seção I  
Das Entradas e Saídas De Peças, Partes E Componentes 
 
 Art. 300. O disposto nesta Seção aplica-se exclusivamente às empresas nacionais da indústria 
aeronáutica, às da rede de comercialização, inclusive as oficinas reparadoras ou de conserto de 
aeronaves, e às importadoras de material aeronáutico, mencionadas em ato do Comando da Aeronáutica 
do Ministério da Defesa e listadas em Ato COTEPE de que trata o item 1 do Anexo II (Convênio ICMS 
23/2009). 
 
 Art. 301. Nas saídas internas ou interestaduais promovidas por fabricante ou oficina autorizada, de 
partes, peças e componentes de uso aeronáutico destinados à aplicação, fora do estabelecimento, em 
serviços de assistência técnica, manutenção e reparo de aeronaves, nacionais ou estrangeiras, o 
remetente, ao emitir nota fiscal de saída, deverá: 
 
 I - constar como destinatário o próprio remetente; 
 
 II - consignar no campo “Informações Complementares” o endereço onde se encontra a aeronave para 
a entrega da mercadoria; 
 
 III - constar no campo “Informações Complementares” a expressão “Nota fiscal emitida nos termos do 
Convênio ICMS 23/2009”. 
 
 § 1º O material ou o bem defeituoso, retirado da aeronave, retornará ao estabelecimento do fabricante 
ou oficina autorizada, acompanhado do Boletim de Serviço elaborado pelo executante do serviço 
juntamente com a 1ª via da nota fiscal emitida por ocasião da saída prevista no “caput”. 
 
 § 2º Por ocasião da entrada do material ou do bem defeituoso no estabelecimento do fabricante ou 
oficina autorizada, deverá ser emitida nota fiscal para fins de entrada fazendo constar no campo 
“Informações Complementares” o número, a série e a data da emissão da nota fiscal a que se refere o § 
1° com a expressão “Retorno de peça defeituosa substituída nos termos do Convênio ICMS 23/2009”. 
 

 § 3º Na hipótese de aeronave de contribuinte do ICMS, esse fica obrigado a emitir nota fiscal de 
remessa simbólica relativamente aos materiais retirados da aeronave, destinada ao fabricante ou oficina 
autorizada previstos no “caput”, com o destaque do imposto, se devido, no prazo de dez dias após a 
data do encerramento do Boletim de Serviço. 
 
 § 4º A nota fiscal a que se refere o § 3° deverá ser emitida fazendo constar no campo “Informações 
Complementares” o número, a série e a data da emissão da nota fiscal prevista no § 2º, e a expressão 
“Saída de peça defeituosa nos termos do Convênio ICMS 23/2009”. 
 
 Art. 302. Na hipótese de a aeronave encontrar-se no estabelecimento do fabricante ou de oficina 
autorizada, esses deverão emitir nota fiscal para fins de entrada da peça defeituosa substituída, em 
nome do remetente da aeronave, sem destaque do imposto. 
 
 § 1º Na hipótese de o remetente da aeronave ser contribuinte do ICMS, esse fica obrigado a emitir nota 
fiscal de remessa simbólica relativamente aos materiais retirados da aeronave, com o destaque do 
imposto, se devido, no prazo de dez dias após a data do encerramento do Boletim de Serviço. 
 
 § 2º A nota fiscal de que trata o § 1° deverá mencionar o número, a série e a data da nota fiscal 
emitida para documentar a entrada pelo fabricante ou oficina autorizada, a que se refere o “caput”. 
 
 Art. 303. Na saída de partes, peças e componentes aeronáuticos para estoque próprio em poder de 
terceiros, deverá o remetente emitir nota fiscal em seu próprio nome, ficando suspenso o lançamento do 
ICMS até o momento: 



60 

 

 
 I - da entrada em devolução ao estabelecimento do depositante;  
 
II - da saída para aplicação na aeronave do depositário do estoque; 

 
 III - em que a mercadoria vier a perecer, deteriorar-se ou for objeto de roubo, furto ou extravio. 
 
 § 1º Na saída da mercadoria do estoque para aplicação na aeronave: 
 
 I - o depositante emitirá nota fiscal contendo, além dos demais requisitos: 
 
 a) como natureza da operação: “Saída de mercadoria do estoque próprio em poder de terceiros”;  
 
b) o destaque do valor do ICMS, se devido; 
 
 II - a empresa aérea depositária do estoque registrará a nota fiscal no livro Registro de Entradas. 
 
 § 2º Somente poderão ser depositários do estoque próprio em poder de terceiros: 
 
 I - empresas aéreas registradas na Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC; 
 
 II - oficinas autorizadas reparadoras ou de conserto de aeronaves; 
 
 III - órgãos da administração pública direta ou indireta, municipal, estadual e federal. 
 
 § 3º Os respectivos locais de estoque próprio em poder de terceiros serão listados em Ato COTEPE. 
 
 § 4º O estabelecimento depositante das partes, peças e componentes aeronáuticos deverá manter o 
controle permanente de cada estoque. 
 
 Seção II  
Das Operações Com Partes E Peças Substituídas Em Virtude De Garantia 
 
 Art. 304. Até 31.12.2013, em relação às operações com partes e peças substituídas em virtude de 
garantia, realizadas por empresa nacional da indústria aeronáutica, por estabelecimento de rede de 
comercialização de produtos aeronáuticos ou por oficinas reparadoras ou de conserto e manutenção de 
aeronaves, homologados pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa e constantes na 
publicação do Ato COTEPE de que trata o item 1 do Anexo II, observar-se-ão as disposições desta Seção 
(Convênio ICMS 26/2009). 
 
 § 1º O disposto nesta Seção somente se aplica: 
 
 a) à empresa nacional da indústria aeronáutica que receber peça defeituosa substituída em virtude de 
garantia e de quem será cobrada a peça nova aplicada em substituição; 
 
 b) ao estabelecimento de rede de comercialização de produtos aeronáuticos ou à oficina reparadora ou 
de conserto e manutenção de aeronaves, homologados pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da 
Defesa, que, com permissão do fabricante, promovam substituição de peça em virtude de garantia. 
 

 § 2º O prazo de garantia é aquele fixado no respectivo certificado, ou em contrato, contado da data de 
sua expedição ao consumidor, ou o previsto em lei. 
 
 Art. 305. Na entrada da peça defeituosa a ser substituída, o estabelecimento que efetuar o reparo, 
conserto ou manutenção deverá emitir nota fiscal, sem destaque do imposto, se for o caso, que conterá, 
além dos demais requisitos, as seguintes indicações: 
 
  
I - a discriminação da peça defeituosa; 
 
 II - o valor atribuído à peça defeituosa, que será equivalente a oitenta por cento do preço de venda da 
peça nova praticado pelo fabricante;  
 
III - o número da Ordem de Serviço ou da Nota Fiscal Ordem de Serviço; 
 
 IV - o número, a data da expedição do certificado de garantia e o termo final de sua validade, ou a 
identificação do contrato. 
 
 Art. 306. A nota fiscal de que trata o art. 305 poderá ser emitida no último dia do período de apuração, 
englobando as entradas de peças defeituosas ocorridas no período, desde que, na Ordem de Serviço ou 
na nota fiscal, conste: 
 
 I - a discriminação da peça defeituosa substituída; 
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 II - o número de série da aeronave; 
 
 III - o número, a data da expedição do certificado de garantia e o termo final de sua validade, ou a 

identificação do contrato. 
 
 Parágrafo único. A adoção na nota fiscal nos termos deste artigo dispensa as indicações referidas nos 
incisos I e IV do art. 305. 
 
 Art. 307. Na saída da peça nova em substituição à defeituosa, o remetente deverá emitir nota fiscal 
indicando como destinatário o proprietário ou o arrendatário da aeronave, sem destaque do imposto. 
 
 Art. 308. Ficam isentas do ICMS as remessas descritas no item 4 do Anexo I deste Regulamento. 
 
 CAPÍTULO III  
DAS OPERAÇÕES DE RETORNO SIMBÓLICO DE VEÍCULOS AUTOPROPULSADOS 
 
 Art. 309. Os veículos autopropulsados faturados pelo fabricante de veículos e suas filiais, que devam 
retornar ao estabelecimento remetente em razão de alteração de destinatário, podem ser objeto de novo 
faturamento, por valor igual ou superior ao faturado no documento fiscal originário, sem que retornem 
fisicamente ao estabelecimento remetente (Ajuste SINIEF 11/2011). 
 
 § 1º Para efeitos deste Capítulo, considera-se estabelecimento remetente o estabelecimento do 
fabricante de veículos ou suas filiais. 
 
 § 2º O estabelecimento remetente deve emitir nota fiscal para documentar a entrada simbólica do 
veículo, com menção aos dados identificadores do documento fiscal original, registrando no livro 
Registro de Entradas. 
 
 § 3º Quando ocorrer o novo faturamento do veículo, deverá ser referenciado o documento fiscal da 
operação originária, no respectivo documento fiscal, bem como constar a seguinte expressão: “Nota 
Fiscal de novo faturamento, objeto de retorno simbólico, emitida nos termos do Ajuste SINIEF 11/2011”. 
 
 § 4º Na hipótese da Seção XVI do Anexo X, o disposto neste Capítulo se aplica somente no caso de o 
novo destinatário retirar o veículo em concessionária da mesma unidade federada daquela envolvida na 
operação anterior.Remessa para Industrialização ou conserto 
 
Os contribuintes que não possuírem mão-de-obra especializada podem remeter mercadorias para outro 
contribuinte para que este as industrialize. Para tanto, o próprio regulamento do ICMS trás em seu 
artigo 299 o tratamento para esta operação. O mesmo artigo regulamenta as remessas para conserto as 
quais trazem a suspensão do ICMS e, no retorno deve-se tributar somente as peças, ficando a mão-de-
obra sujeita ao ISS. 
 
Importante lembrar que a suspensão alcança tanto as remessas dentro como as para fora do Estado. 
 
O prazo para o retorno é de 180 dias, podendo ser prorrogado por igual período por solicitação do 
remetente da mercadoria. No retorno, em operação interna a suspensão compreende inclusive o valor 
agregado (mão de obra e peças), sendo que nas operações de devolução para fora do estado há a 
incidência do imposto sobre o que o estabelecimento industrial agregou na operação. Isto porque na 

operação interna o estabelecimento que fez a encomenda irá incorporar ao custo o valor cobrado pela 
industrialização e quando revender na operação subseqüente o estado aí então recuperará o imposto. 
 
 
DA REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO OU CONSERTO  
 

 
DA REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO OU CONSERTO  

Art. 334. É suspenso o pagamento do imposto nas operações internas ou interestaduais, na saída e no retorno, de 
bem ou mercadoria remetida para conserto ou industrialização, promovida por estabelecimento de contribuinte, sob a 
condição de retorno real ou simbólico ao estabelecimento remetente, no prazo de até 180 dias, contados da data da 
saída (Convênio AE 15/1974; Convênios ICM 01/1975 e 35/1982 eConvênios ICMS 34/1990 e 151/1994). 

§ 1º O disposto no "caput" não se aplica: 

a) às saídas, em operações interestaduais, de sucatas e de produto primário de origem animal, vegetal ou mineral, 
salvo se a remessa e o retorno real ou simbólico se fizerem nos termos de protocolo celebrado entre o Estado do 
Paraná e outros Estados interessados; 

http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/ant/1974/cv015_74.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/ant/1975/cv001_75.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/ant/1982/cv035_82.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/ant/1990/cv034_90.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/ant/1994/cv151_94.php
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b) quando a operação interna de retorno real ou simbólico da mercadoria objeto da industrialização estiver ainda sujeita 
às normas relativas ao diferimento, nos termos do inciso II do art. 115;  

c) nas saídas, em operações internas, em que o objeto seja gado bovino, bubalino, suíno, ovino e caprino ou aves; 

d) na saída de produto primário para fins de beneficiamento; 

e) no retorno de álcool etílico combustível anidro ou hidratado.  

§ 2º Em relação ao valor agregado na industrialização, aplica-se o diferimento previsto no inciso III, do § 1º do art. 107. 

§ 3º O prazo de 180 dias poderá ser prorrogado por igual período, admitida excepcionalmente uma segunda 
prorrogação, mediante despacho do Delegado Regional da Receita a ser proferido em petição justificada do 
interessado. 

Art. 335. Considerar-se-á encerrada a fase de suspensão do pagamento do imposto, nas seguintes situações:  

I - não atendimento da condição de retorno, no prazo de 180 dias, contados da data da remessa; 

II - saída ou transmissão de propriedade promovida pelo estabelecimento de contribuinte, do produto industrializado 
recebido, em anterior operação, com suspensão do pagamento do imposto, em retorno de industrialização realizada 
sob sua encomenda por estabelecimento industrializador localizado no território deste Estado; 

III - aplicação no ativo fixo ou utilização do produto para uso ou consumo pelo encomendante, situado no território 
paranaense, do produto industrializado recebido em operação anterior, de estabelecimento industrializador localizado 
neste Estado, com suspensão do pagamento do imposto. 

Art. 336. Encerrada a fase de suspensão, é responsável pelo pagamento do imposto suspenso: 

I - na hipótese do inciso I do artigo anterior, o remetente, mediante lançamento, em conta-gráfica, de Nota Fiscal, 
modelo 1 ou 1-A, para esse fim emitida, com o destaque do imposto devido e com a identificação do documento fiscal 
relativo à remessa; 

II - na hipótese do inciso II do artigo anterior:  

a) tratando-se de operação tributada, o contribuinte que promover a respectiva saída, devendo pagar a parcela do 
imposto suspenso de forma incorporada ao débito da operação; 

b) tratando-se de operação isenta, imune ou com redução da base de cálculo, sem expressa manutenção do crédito, o 
contribuinte que promover a saída correspondente, devendo debitar em conta-gráfica, no mês da ocorrência, mediante 
emissão de nota fiscal, sem os acréscimos legais e sem direito ao crédito fiscal, o valor do imposto suspenso que 
deixou de ser pago na remessa para industrialização;  

III - na hipótese do inciso III do artigo anterior: 

a) em relação ao ativo fixo, o contribuinte autor da encomenda, na forma disposta no § 3º do art. 23; 

b) em relação ao produto utilizado para uso ou consumo, o contribuinte autor da encomenda, mediante lançamento, em 
conta-gráfica, de Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, para esse fim emitida, com o destaque do imposto devido e com a 
identificação do documento fiscal relativo ao retorno do produto industrializado. 

§ 1º O descumprimento do disposto no inciso I e na alínea "b" do inciso II sujeitará o contribuinte ao pagamento dos 
acréscimos legais, desprezando-se, em qualquer caso, inclusive de denúncia espontânea, o prazo de 180 dias, 
previsto no art. 334, para efeitos de cálculos da correção monetária.  

§ 2º A nota fiscal emitida nas hipóteses dos incisos I, II, "b", e III, "b", deverá ser lançada no campo "Outros Débitos" do 
livro Registro de Apuração do ICMS, no mês da sua emissão. 

Art. 337. Na saída da mercadoria em operações internas em retorno ao estabelecimento que a tenha remetido para 
conserto, será devido o imposto sobre o valor das peças ou materiais aplicados, observado o disposto no inciso IV do 
art. 6º. 

Art. 338. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, em devolução, após o conserto ou 
industrialização no território paranaense, o imposto será pago, por ocasião dessa devolução, sobre o valor das peças 
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ou dos materiais aplicados no conserto, observado o disposto no inciso IV do art. 6º, ou sobre o valor agregado na 
industrialização. 

Parágrafo único. Se a devolução ocorrer após o prazo de 180 dias contados da data da remessa, computar-se-á nas 
bases de cálculo referidas neste artigo o valor dado por ocasião do recebimento, admitido, nesse caso, o crédito fiscal 
correspondente ao pagamento do imposto realizado pelo contribuinte remetente, em consequência do decurso do 
aludido prazo. 

Art. 339. Na nota fiscal emitida para documentar a saída real ou simbólica da mercadoria em retorno ao 
estabelecimento encomendante do conserto ou da industrialização, deverá ser anotado o número, a data e o valor da 
nota fiscal relativa à remessa. 

§ 1º Na saída da mercadoria para estabelecimento de terceiro, diretamente do estabelecimento industrializador, o 
encomendante localizado no Paraná deverá emitir nota fiscal, com débito do imposto, se devido, à vista da nota fiscal 
correspondente ao retorno simbólico, para documentar o trânsito do estabelecimento que realizou a industrialização ao 
destinatário.  

§ 2º No retorno da mercadoria remetida para conserto, além da nota fiscal relativa aos serviços, será emitida nota fiscal 
referente às peças ou aos materiais eventualmente aplicados, admitindo-se a emissão de apenas uma nota fiscal 
desde que nos termos dos §§ 11 e 17 do art. 150. 

Art. 340. Nas operações em que um estabelecimento mandar industrializar mercadoria, com fornecimento de matéria-
prima, produto intermediário ou material de embalagem, adquiridos de outro, os quais, sem transitar pelo 
estabelecimento adquirente, forem entregues pelo fornecedor diretamente ao industrializador, observar-se-á (art. 42 
doConvênio SINIEF s/n, de 15.12.1970,):  

I - o estabelecimento fornecedor deverá: 

a) emitir nota fiscal em nome do estabelecimento adquirente, a qual, além das exigências previstas, conterá o nome, o 
endereço e os números de inscrição, estadual e no CNPJ do estabelecimento em que os produtos serão entregues, 
bem como a circunstância de que se destinam à industrialização; 

b) efetuar na nota fiscal referida na alínea anterior o destaque do valor do imposto, quando devido, que será 
aproveitado como crédito pelo adquirente, se for o caso; 

c) emitir nota fiscal, sem destaque do valor do imposto, para acompanhar o transporte da mercadoria ao 
estabelecimento industrializador, onde, além das exigências previstas, constará o número, a série, sendo o caso, e a 
data da emissão da nota fiscal referida na alínea "a", o nome, o endereço e os números de inscrição, estadual e no 
CNPJ, do adquirente, por cuja conta e ordem a mercadoria será industrializada; 

II - o estabelecimento industrializador deverá: 

a) emitir nota fiscal, na saída do produto industrializado com destino ao adquirente, autor da encomenda, na qual, além 
das exigências previstas, constará o nome, o endereço e os números de inscrição, estadual e no CNPJ, do fornecedor 
e o número, a série, sendo o caso, e a data da emissão da nota fiscal referida na alínea "c" do inciso anterior, bem 
como o valor da mercadoria recebida para industrialização, o valor das mercadorias empregadas e o total cobrado pelo 
industrializador do autor da encomenda, referente ao serviço e peças ou materiais por este eventualmente fornecidas; 

b) efetuar na nota fiscal referida na alínea anterior, sendo o caso, o destaque do valor do imposto sobre o valor total 
cobrado do autor da encomenda, que será por este aproveitado como crédito, quando de direito. 

Art. 341. Na hipótese do artigo anterior, se a mercadoria transitar por mais de um estabelecimento industrializador, 
antes da entrega ao adquirente, autor da encomenda, cada industrializador deverá (Convênio SINIEF s/n, de 
15.12.1970, art. 43):  

I - emitir nota fiscal para acompanhar o transporte da mercadoria ao industrializador seguinte, sem destaque do 
imposto, contendo, além das exigências previstas: 

a) a indicação de que a remessa se destina à industrialização por conta e ordem do adquirente, autor da encomenda, 
que será qualificado nessa nota fiscal; 

b) a indicação do número, da série, sendo o caso, e da data da nota fiscal, do nome, do endereço e dos números de 
inscrição, estadual e no CNPJ, do seu emitente, pela qual for recebida a mercadoria;  

II - emitir nota fiscal em nome do estabelecimento adquirente, autor da encomenda, contendo, além das exigências 
previstas: 

http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/ant/1970/convenio-sn_icms_1970.asp#art42
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a) a indicação do número, da série, sendo o caso, e da data da nota fiscal, do nome, do endereço e dos números de 
inscrição, estadual e no CNPJ, do seu emitente, pela qual for recebida a mercadoria; 

b) a indicação do número, da série, sendo o caso, e da data da nota fiscal referida no inciso anterior; 

c) o valor da mercadoria recebida para industrialização, e o valor total cobrado do autor da encomenda, destacando 
deste o valor da mercadoria empregada; 

d) o destaque do valor do imposto, sobre o valor total cobrado do autor da encomenda, sendo o caso, que será por 
este aproveitado como crédito, quando de direito. 

 
DA REMESSA DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE 
APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Art. 342. Na hipótese do § 3º do art. 149, tratando-se de remessa de peças, partes, componentes e acessórios 
destinados à instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, a nota fiscal de que trata a alínea "a" 
não conterá o destaque do imposto, desde que a conclusão da instalação ou montagem ocorra no prazo de 120 dias, 
contados da data da primeira remessa. 

§ 1º No caso de equipamentos especiais, cuja instalação ou montagem comprovadamente deva perdurar por prazo 
superior ao previsto neste artigo, poderá o contribuinte requerer a sua prorrogação ao Delegado Regional da Receita, 
comprovando, por meio de elementos técnicos, a necessidade da dilatação do prazo e do cronograma de instalação ou 
de montagem. 

§ 2º Na nota fiscal emitida na forma deste artigo deverá constar a expressão "Destaque do ICMS dispensado, conforme 
art. 342 do RICMS". 

Art. 343. Ao término da instalação ou montagem o contribuinte deverá emitir nota fiscal, com destaque integral do 
imposto anteriormente dispensado, calculado sobre o preço do produto atualizado monetariamente, segundo indexador 
estabelecido no contrato. 

Parágrafo único. A nota fiscal referida neste artigo: 

a) deverá conter a indicação dos números, da série, sendo o caso, das datas de emissão e dos valores relativos às 
notas fiscais de remessa; 

b) será lançada no quadro "Outros Débitos" do livro Registro de Apuração do ICMS. 

 

  
DAS REMESSAS DE MERCADORIAS DESTINADAS A DEMONSTRAÇÃO E MOSTRUÁRIO 

Art. 344. É suspenso o pagamento do imposto nas operações internas de remessa e retorno de mercadoria (Ajuste 
SINIEF 8/2008): 

I - para demonstração, destinada a terceiro, em quantidade necessária para se conhecer o produto, desde que o 
retorno real ou simbólico, ao estabelecimento de origem, ocorra no prazo de sessenta dias, contados da data da saída; 

II - de mostruário, com valor comercial, destinada a empregado ou representante, desde que o retorno real ou 
simbólico, ao estabelecimento de origem, ocorra no prazo de noventa dias, contados da data da saída. 

§ 1º Não se considera mostruário aquele formado por mais de uma peça com características idênticas, tais como, 
mesma cor, mesmo modelo, espessura, acabamento e numeração diferente. 

§ 2º Na hipótese de produto formado por mais de uma unidade, tais como, meias, calçados, luvas, brincos, somente 
será considerado como mostruário se composto apenas por uma unidade das partes que o compõem. 

§ 3º Na saída de mercadoria destinada a demonstração ou mostruário, o contribuinte deverá emitir nota fiscal que 
conterá, além dos demais requisitos, as seguintes indicações: 

I - natureza da operação: “Remessa para Demonstração” ou “Remessa de Mostruário”; 

http://www.econeteditora.com.br/bdi/ats/ajustes/2008/aj008_2008.php
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II - CFOP: o código 5.912 ou 6.912, na remessa para demonstração; o código 5.949 ou 6.949, na remessa de 
mostruário; 

III - o valor do ICMS, quando devido;  

IV - no campo “Informações Complementares”, a observação: “Mercadoria remetida para demonstração” ou 
“Mercadoria enviada para compor mostruário de venda”. 

§ 4º Na hipótese de remessa de mostruário, o valor do ICMS, quando devido, será calculado pela alíquota interna. 

§ 5º Decorridos os prazos de que trata o “caput”, prorrogáveis por igual período, mediante despacho do Delegado 
Regional da Receita a ser proferido em petição justificada do interessado, sem que ocorra o retorno da mercadoria ou a 
transmissão da propriedade, deverá ser emitida nota fiscal, com destaque do valor do imposto anteriormente suspenso, 
que terá por natureza da operação "Encerramento da fase de suspensão", indicando-se o número, a série, sendo o 
caso, e a data da emissão da nota fiscal original. 

§ 6º A nota fiscal referida no § 5º deverá ser lançada no quadro "Outros Débitos" do livro Registro de Apuração do 
ICMS, no mês de sua emissão. 

§ 7º O disposto no § 3º, observado o prazo previsto no inciso II do “caput”, aplica-se, ainda, na hipótese de remessa de 
mercadoria a ser utilizada em treinamento sobre o uso da mesma, devendo na nota fiscal emitida constar:  

I - como destinatário: o próprio remetente; 

II - como natureza da operação: “Remessa para Treinamento”; 

III - o valor do ICMS, quando devido, calculado pela alíquota interna; 

IV - no campo “Informações Complementares”: os locais de treinamento. 

§ 8º O trânsito de mercadoria de que trata este Capítulo deverá ser efetuado com a correspondente nota fiscal, desde 
que a mercadoria retorne nos prazos previstos no “caput”. 

Art. 345. No retorno de mercadoria de que trata este Capítulo, remetida a pessoa não obrigada a emissão de 
documento fiscal, o contribuinte deverá: 

I - emitir nota fiscal para documentar a entrada, mencionando-se o número e a série, sendo o caso, a data da emissão 
e o valor do documento fiscal original; 

II - lançar a nota fiscal emitida para documentar a entrada no livro Registro de Entradas, na coluna "ICMS - Valores 
Fiscais- Operações ou Prestações sem Crédito do Imposto". 

§ 1º O documento fiscal referido neste artigo servirá para acompanhar a mercadoria em seu retorno ao 
estabelecimento de origem. 

§ 2º Tendo ocorrido o recolhimento de que trata o § 5º do art. 344, a nota fiscal emitida para documentar a entrada será 
lançada na coluna "ICMS - Valores Fiscais - Operações ou Prestações com Crédito do Imposto". 

 
 
 
 
 
 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE MERCADORIAS 
 
Com algumas mercadorias, o Fisco exige o imposto antecipadamente, no sentido de diminuir a 
sonegação haja visto a incidência muito grande de não emissão de notas fiscais nas vendas finais feitas 
pelos estabelecimento varejistas. 
 
Regra geral, a substituição tributária dentro do território paranaense será feita sempre pelo 

estabelecimento industrial, quando da venda para distribuidores ou varejistas. 
 
Nas operações de qualquer estado do Brasil para o Paraná o estabelecimento que realizar a operação, 
seja varejista ou atacadista irá realizar a substituição tributária em favor do Estado do Paraná. 
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Lembramos que a substituição tributária não será feita caso a venda seja para usuário final, ou industria 
que a utilizar como matéria-prima. 
 
A partir de 08 de maio de 2002, não mais é possível o estabelecimento que vender mercadorias para 

usuário final se ressarcir do excesso cobrado na base de cálculo para substituição tributária. Tampouco 
está obrigado a recolher a diferença do imposto caso utilize uma base de cálculo inferior. 
 
O estabelecimento substituído deverá emitir nota fiscal sem destaque do ICMS e quando da venda da 
mercadoria para outro contribuinte deverá mencionar a base de cálculo que serviu para a retenção e o 
imposto retido na fase anterior. 
 
Os artigos que trazem as disposições comuns sobre a substituição tributária com mercadorias, estão 
agora disposto no Anexo X do RICMS/PR: 
 
 
 
 
 
 
DAS OPERAÇÕES COM CIMENTO 
Para melhor entendermos o cálculo da substituição tributária, trazemos um exemplo com cimento uma 
das mercadorias sujeitas a este regime: 
 
Empresa industrial vende mercadoria no valor de R$ 1.000,00, sendo o IPI com a alíquota de 4%. 
 
Primeiro a empresa deve calcular o seu imposto próprio: 
 
1.000,00 x 18% (alíquota interna) = 180,00 
 
Este imposto será debitado na conta gráfica própria da empresa, e sua apuração se fará no final do 
período. 
 
Depois ela passa a calcular o imposto devido por substituição tributária, e para tanto deve estimar ou 
descobrir por quanto o estabelecimento varejista irá vender as mercadorias. 
 
O próprio artigo 24 do anexo X,  traz a fórmula de cálculo, sendo: 
 
DAS OPERAÇÕES COM CIMENTO 
 
ANEXO X RICMS/PR 

Das operações com cimento 

Art. 24. Ao estabelecimento industrial ou importador que promover saída de cimento de qualquer espécie, classificado 
na posição NBM/SH 2523, com destino a revendedores situados no território paranaense é atribuída a condição de 
sujeito passivo por substituição, para efeito de retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes, 
ainda que destinado ao uso e consumo do adquirente (art. 18, IV, daLei n. 11.580/1996; Protocolo ICM 11/1985). 

Parágrafo único. A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto fica também atribuída aos 
estabelecimentos localizados nos Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins, e no Distrito Federal, 
inclusive distribuidor, depósito ou atacadista (Protocolos ICM 25/1985, 37/1985, 3/1986, 11/1987, 22/1987; Protocolos 
ICMS 20/1989, 55/1991, 18/1992, 36/1992, 45/2002 e 07/2003). 

Art. 25. A base de cálculo para a retenção do imposto será o preço máximo de venda a varejo fixado pela autoridade 
competente. 

§ 1° Na hipótese de não haver preço máximo fixado, a base de cálculo será o preço praticado pelo remetente nas 
operações com o comércio varejista, neste preço incluídos o IPI, o frete ou carreto até o estabelecimento varejista e 
demais despesas debitadas ao estabelecimento destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação do 
percentual de 20%. 

§ 2° Em substituição ao disposto no parágrafo anterior, a base de cálculo para fins de substituição tributária poderá ser 
determinada pela média ponderada dos preços a consumidor final usualmente praticados no mercado varejista 
(Protocolo ICMS 07/2004). 
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DAS ISENÇÕES 
O Regulamento do ICMS traz 103 itens em seu Anexo I,  que tratam sobre as diversas isenções 
previstas. Entretanto, apontamos as principais isenções utilizadas e que se adaptam à maioria dos 
contribuintes. Recomendamos uma pesquisa nos demais itens daquele anexo, quando nos depararmos 

com alguma nova operação no cotidiano. 
 
 
 
DAS AMOSTRAS COMERCIAS 
Os contribuintes poderão dar saída de amostras comerciais, desde que em quantidades pequenas e sem 
valor comercial. 
 
É claro que a empresa pode mandar mercadorias que normalmente produz, na quantidade normal, 
desde que destaque o imposto. 
 
Neste sentido prevê o item 5, do Anexo I : 
 
6 Saídas de AMOSTRAS de diminuto ou nenhum valor comercial, distribuídas gratuitamente, e na 
importação de AMOSTRAS, sem valor comercial, representadas por quantidade, fragmentos ou partes de 
qualquer mercadoria, estritamente necessários para dar a conhecer a sua natureza, espécie e qualidade 
(Convênios ICMS 29/90, 18/95 e 60/95). 
Notas: 1. a isenção de que trata este item, relativamente à importação, aplicar-se-á somente quando 
não tenha havido contratação de câmbio e desde que as operações estejam desoneradas dos impostos 
de importação; 
 2. para efeito da isenção no recebimento de amostras sem valor comercial, considerar-se-á 
como tais aquelas definidas pela legislação federal que outorga a isenção do Imposto de Importação. 
 
 
DAS REDUÇÕES DE BASE DE CÁLCULO 
A redução de base de cálculo que rege o tratamento sobre as operações com máquinas veículos e 
aparelhos que somente se aplicam a bens usados, e desde que na entrada não tenha havido tributação 
ou que tenha sido calculado com a mesma redução. Normatiza o item 2,  do anexo II: 
 
3 A base de cálculo é reduzida para 5% nas saídas de APARELHOS, MÁQUINAS e VEÍCULOS, 
USADOS e, para 20% nas saídas de MOTORES, MÓVEIS e VESTUÁRIOS, USADOS (Convênios ICM 15/81 
e 27/81; Convênios ICMS 80/91, 154/92 e 151/94). 
Notas: Em relação a redução de que trata este item: 
1. só se aplica nas saídas de mercadorias adquiridas na condição de usadas e quando a operação 
de que houver decorrido a sua entrada no estabelecimento não tiver sido onerada pelo imposto, ou que 
este tenha sido calculado sobre base de cálculo reduzida, sob o fundamento legal deste item; 
2. não terá aplicação: 
a) quando as entradas e saídas das referidas mercadorias não se realizarem mediante a emissão 
dos documentos fiscais próprios, ou deixarem de ser regularmente escrituradas nos livros fiscais 
pertinentes; 
b) quando, tratando-se das mercadorias usadas de origem estrangeira, não tiverem sido oneradas 
pelo menos uma vez pelo ICMS em etapas anteriores de sua circulação; 
c) em relação ao valor das peças, partes, acessórios e equipamentos aplicados sobre mercadorias 
usadas, para os quais deverá ser emitida nota fiscal distinta. 
 

 
 
 
 
 
DAS OPERAÇÕES DE VENDA À ORDEM OU PARA ENTREGA FUTURA 
  
Art. 328. Na venda à ordem ou para entrega futura, poderá ser emitida nota fiscal, para simples 
faturamento, vedado o destaque do ICMS (art. 40 do Convênio SINIEF s/n, de 15.12.70; Ajustes SINIEF 
01/87 e 01/91). 
  
§ 1º Na hipótese deste artigo, o ICMS será debitado por ocasião da efetiva saída da mercadoria. 
  
§ 2º No caso de venda para entrega futura, por ocasião da efetiva saída global ou parcial da mercadoria, 
o vendedor emitirá nota fiscal em nome do adquirente, com destaque do valor do imposto, quando 
devido, indicando-se, além dos requisitos exigidos, como natureza da operação “Remessa - Entrega 
Futura”, bem como o número, a data e o valor da operação da nota fiscal relativa ao simples 
faturamento. 
  
§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto deverá ser calculado com a observância do disposto 
no § 6º do art. 6º. 
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Art. 329. Na venda à ordem ou para entrega futura, poderá ser emitida nota fiscal, para simples 
faturamento, vedado o destaque do ICMS (art. 40 do Convênio SINIEF s/n, de 15.12.70; Ajustes SINIEF 
01/87 e 01/91). 
  

§ 1º Na hipótese deste artigo, o ICMS será debitado por ocasião da efetiva saída da mercadoria. 
  
§ 2º No caso de venda para entrega futura, por ocasião da efetiva saída global ou parcial da mercadoria, 
o vendedor emitirá nota fiscal em nome do adquirente, com destaque do valor do imposto, quando 
devido, indicando-se, além dos requisitos exigidos, como natureza da operação “Remessa - Entrega 
Futura”, bem como o número, a data e o valor da operação da nota fiscal relativa ao simples 
faturamento. 
  
§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto deverá ser calculado com a observância do disposto 
no § 6º do art. 6º. 
  
§ 4º No caso de venda à ordem, por ocasião da entrega global ou parcial da mercadoria a terceiros, 
deverá ser emitida nota fiscal: 
  
a) pelo adquirente original, com destaque do ICMS, quando devido, em nome do 

destinatário, consignando-se, além dos requisitos exigidos, o nome, o endereço e os 
números de inscrição, estadual e no CNPJ, do estabelecimento que irá promover a remessa 
da mercadoria; 
CFOP – 5120 VENDA  

  
 
b) pelo vendedor remetente: 
  
1. em nome do destinatário, para acompanhar o transporte da mercadoria, sem destaque do 

imposto, na qual, além dos requisitos exigidos, constarão, como natureza da operação, 
“Remessa por conta e ordem de terceiros”, o número, a série, sendo o caso, e a data da 
emissão da nota fiscal de que trata a alínea anterior, bem como o nome, o endereço e os 
números de inscrição, estadual e no CNPJ, do seu emitente; 
CFOP 5.923. 

  
2. em nome do adquirente original, com destaque do valor do imposto, quando devido, na qual, além 
dos requisitos exigidos, constarão, como natureza da operação, “Remessa simbólica - Venda à 
ordem”, o número, a série, sendo o caso, e a data da emissão da nota fiscal prevista no item anterior. 
 CFOP -5118 
 
VENDA AMBULANTE 
   
   
OPERAÇÕES REALIZADAS POR CONTRIBUINTE INSCRITO NO CAD/ICMS 
  
Art. 329. Nas saídas internas ou interestaduais de mercadoria para realização de operações fora do 
estabelecimento, sem destinatário certo, inclusive por meio de veículo, em conexão com 
estabelecimento fixo, o contribuinte emitirá nota fiscal para acompanhar a mercadoria no seu 
transporte, a qual, além dos requisitos exigidos, conterá (art. 41 do Convênio SINIEF s/n, de 15.12.70): 
CFOP 5904  

  
I - o destaque do imposto, calculado com a aplicação da alíquota vigente para as operações internas 
sobre o valor total da mercadoria; 
  
II - a indicação dos números e das respectivas séries, sendo o caso, das notas fiscais a serem emitidas 
por ocasião da entrega da mercadoria; 
  
III - a natureza da operação “Remessa para venda ambulante - Nota Fiscal Geral”; 
   
IV - o número e a data do romaneio de que trata o § 8º do art. 138, quando for o caso. Cfop 5904 
  
§ 1º A nota fiscal geral será registrada no livro Registro de Saídas de acordo com as regras 
estabelecidas no § 3º do Art. 245. 
  
§ 2º Na hipótese de venda da mercadoria por preço superior ao que serviu de base de cálculo para 
pagamento do imposto, sobre a diferença será também debitado o imposto, mediante emissão de nota 
fiscal complementar. 
  
§ 3º O contribuinte que operar de conformidade com este artigo, por intermédio de preposto, fornecerá 
a este documento comprobatório de sua condição. 
  
§ 4º Para os efeitos do inciso I, se a alíquota interna for inferior à interestadual, o contribuinte deverá 
efetuar a complementação do imposto, proporcionalmente às operações interestaduais realizadas, por 
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ocasião do retorno do veículo, mediante nota fiscal para esse fim emitida, observando-se quanto ao 
prazo de recolhimento o disposto no inciso XXIV do artigo 65, ressalvadas as hipóteses previstas no 
inciso II do mesmo artigo. 
  

Art. 330. Por ocasião da venda da mercadoria, deverá ser emitida nota fiscal, que além dos requisitos 
exigidos, conterá: 
  
I - o número, a série, sendo o caso, e a data da emissão da nota fiscal geral; 
  
II - a natureza da operação “Venda Ambulante”. 
  
Parágrafo único. A nota fiscal referida neste artigo deverá ser escriturada na coluna “Observações” do 
livro Registro de Saídas, indicando-se o número e a série, sendo o caso. 
 CFOP 5104 
 
Art. 331. No retorno de mercadoria remetida para venda fora do estabelecimento, será emitida nota 
fiscal para documentar a entrada de acordo com a alínea “d” do inciso I do art. 148 (art. 54 do Convênio 
SINIEF s/n, de 15.12.70). 
 
 CFOP 1904 
 
§ 1º Relativamente às operações realizadas fora do território paranaense, o contribuinte, desde que 
possa comprovar o pagamento do imposto no Estado de destino, poderá creditar-se desta parcela, cujo 
valor não excederá à diferença entre o destacado na nota fiscal geral, observado o disposto no § 4º do 
Art. 294, e o devido a este Estado, calculado à alíquota aplicável às operações interestaduais realizadas 
entre contribuintes. 
  
§ 2º O crédito de que trata o parágrafo anterior deverá ocorrer no mês em que retornar o veículo 
mediante a emissão de nota fiscal para documentar a entrada, que conterá: 
  
a) o valor total das operações realizadas em outro Estado; 
  
b) o número e a série, sendo o caso, das notas fiscais emitidas por ocasião da venda efetiva da 
mercadoria; 
  
c) o montante do imposto devido a outro Estado, com a aplicação da respectiva alíquota vigente sobre o 
valor das operações efetuadas em seu território; 
  
d) o montante do imposto devido a este Estado, com aplicação da alíquota interestadual sobre o valor 
das operações realizadas fora do território paranaense; 
  
e) o valor do imposto a creditar, que corresponderá a diferença entre as alíneas “c” e “d”; 
  
f) o número da respectiva guia de recolhimento relativa ao imposto pago em outro Estado, cujo 
documento ficará arquivado para exibição ao fisco.  

 

 

 
 

 
 
 


