
 

 

 

 
comtaxnews@comtax.com.br 11 3848-9582 www.comtax.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
comtaxnews@comtax.com.br 11 3848-9582 www.comtax.com.br 

ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

ICMS Nacional - Confaz divulga convênios que dispõem sobre 
substituição tributária nas operações com combustíveis e crédito 
presumido na aquisição de energia elétrica e serviço de comunicação 

Por intermédio do Despacho Confaz nº 62/2021 o Confaz deu publicidade aos 
Convênios ICMS nºs 143 e 144/2021, que dispõem sobre substituição tributária 
nas operações com combustíveis e crédito presumido na aquisição de energia 
elétrica e serviço de comunicação, conforme segue: 
 
- Convênio ICMS nº 143/2021 - altera o Convênio ICMS nº 110/2007 que 
dispõe sobre o regime de substituição tributária relativo ICMS devido pelas 
operações com combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, 
relacionados no Anexo VII do Convênio ICMS nº 142/2018 e estabelece os 
procedimentos para o controle, apuração, repasse, dedução, ressarcimento e 
complemento do imposto, com efeitos a partir de 1º.11.2021; e 
 
- Convênio ICMS nº 144/2021 - altera o Convênio ICMS nº 102/2013 que 
autoriza as Unidades da Federação que menciona a concederem crédito presumido 
na aquisição de energia elétrica e de serviço de comunicação, com efeitos na data 
da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União. 
 
(Despacho CONFAZ nº 62/2021 - DOU de 09.09.2021) 
 
 
 
 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/RS - Promovidos ajustes e alterações no Regulamento do ICMS 

O Estado, por meio do ato em fundamento, foram promovidas diversas alterações 
no Regulamento do ICMS, destacando-se, entre elas, as mencionadas adiante. 

Com base no Convênio ICMS nº 190/2017 , alterou dispositivo que prevê a 
redução de base de cálculo na saída interna de sacolas plásticas para ajustar a 
citação feita aos estabelecimentos que podem adotar essa redução 
Com respaldo no Convênio ICMS nº 22/2021 , realizou ajustes técnicos em 
itens com prazos de recolhimento do débito próprio e do imposto retido, nas 
hipóteses que menciona. 
Foi acrescentada à tabela a sigla Classificação Nacional de Atividades Econômicas 
(CNAE) e substituída a sua citação em disposit ivos do RICMS-RS/1997 . 
Também foi ajustado dispositivo que prevê que que o Microempreendedor 
Individual (MEI) não pode se inscrever no Cadastro Geral de Contribuintes de 
Tributos Estaduais CGC/TE) enquanto estiver a vigência da opção pelo Simei. 

Foi revogada a possibilidade de a fiscalização limitar a quantidade de documentos 
fiscais a ser impressa e a exigência de garantias por empresa de construção civil 
e por prefeituras. 

Em face das alterações relativas a contribuintes desobrigados da inscrição no 
CGC/TE, foram revogados dispositivos relativos à emissão de documentos fiscais e 
escrituração de l ivros fiscais. 
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Em relação à Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA), foi estabelecido que 
a sua entrega: 

a) poderá ser dispensada para os fabricantes ou importadores de equipamento 
Emissor de Cupom Fiscal (ECF); 

b) ficará suspensa a partir do mês subsequente ao da data da suspensão a pedido 
de inscrição no CGC/TE, na hipótese de paralização temporária das atividades do 
estabelecimento. 

Também foram ajustados dispositivos relativos: 

a) ao regime especial para fins de pagamento do imposto na importação 

b) à prestação de garantias pelo substituto tributário em operações internas 
realizadas com verde de gado vacum, ovino e bufalino e produtos comestíveis 
resultantes da matança desse gado submetidos à salga, secagem ou desidratação; 

c) à substituição das referências feitas à "Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas - CNAE" por "CNAE" em dispositivos que tratam do diferimento parcial 
do imposto e do ajuste do imposto retido. 

(Decreto nº 56.078/2021 - DOE RS de 09.09.2021) 
 

ICMS/SC - Determinado o prazo e forma de recolhimento do imposto 
pelas distribuidoras de energia elétrica 

Através do ato em comento foi determinado o prazo e forma de recolhimento do 
ICMS pelas distribuidoras de enérgia elétrica. Dessa forma, salvo aquelas 
constituídas sob a forma de cooperativa, o recolhimento será em 2 parcelas, 
sendo: 

a) a 1ª correspondente a 50% do montante total do imposto devido, com 
vencimento no dia 16 do mês subsequente ao mês de encerramento do período de 
apuração; 

b) a 2º correspondente ao valor remanescente, com vencimento no dia 20 do mês 
subsequente ao mês de encerramento do período de apuração. 

Ressalta-se que os referidos prazos se aplicam, também, para o imposto devido 
pelas distribuidoras de energia elétrica na condição de responsável tributário. 

O ato ora publicado entra em vigor na data de sua publicação em 03.09.2021. 

(Decreto nº 1.454/2021 - DOE SC de 03.09.2021) 
 


