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ICMS - GUERRA FISCAL

Saídas da regiões Sul e 

Sudeste  para as regiões 

Norte, nordeste, Centro 

Oeste e Espírito Santo: 7%

Saídas entre as 

regiões Sul e 

Sudeste: 12%

Saída  das regiões Norte, 

Nordeste, Centro Oeste e 

Espírito Santo para as demais 

regiões: 12%
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ICMS - GUERRA FISCAL

Crédito ICMS no destino

R$ 120

ICMS destacado na NF  R$ 120

Credito Presumido        R$   90

ICMS Recolhido             R$   30
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ICMS - GUERRA FISCAL

► A maioria dos Estados concede benefícios fiscais relacionados

ao ICMS como forma de atrair investimentos para os seus

territórios.

► Grande parte dos benefícios podem ser considerados

irregulares por terem sido concedidos sem a aprovação do

CONFAZ, contrariando o disposto na Lei Complementar n° 24 de

1975 e no artigo 155 da Constituição Federal.

► De acordo com a Lei Complementar n° 24 de 1975, os incentivos

e benefícios fiscais do ICMS concedidos sem aprovação do

CONFAZ acarretarão, “cumulativamente”, na nulidade do crédito

fiscal feito pelo estabelecimento destinatário da mercadoria e na

exigibilidade do remetente, do imposto que deixou pago em

decorrência do beneficio fiscal ilegalmente concedido.

►
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ICMS - GUERRA FISCAL

► Recentemente, o STF declarou a inconstitucionalidade de várias

normas (Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul, Espírito do

Santo, dentre outros) que concediam benefícios fiscais à revelia

de Convênio. Em síntese, o STF decidiu que:

►

 Quaisquer benefícios fiscais relacionados ao ICMS só são

válidos com a aprovação do CONFAZ, nos termos da LC 24, de

1975, e do artigo 155 da Constituição Federal;

 Anistia e perdão de dívida de débitos do ICMS decorrentes da

utilização de benefícios fiscais que tenham sido julgados

inconstitucionais por contrariar a LC 24/75 e o art. 155 CF

também são considerados benefícios fiscais e são

inconstitucionais, se não forem aprovados pelo CONFAZ.
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Contato

►Waine Peron

waine.peron@br.ey.com

Tel: 11 2573 3958

mailto:andre.a.souza@br.ey.com
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Obrigado


