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SECRETARIA
DA FAZENDA

DIRETORIA 05 TR|auTAcAo E ORIENTAQAO - oro
GERENCIA DE |.Ee|s1.AcAo E PROCESSOS saw

-

DESPACHO ICMS-RE N° 031/2016
PROCESSO N“: 2016.000007031461-07
INTERESSADA: W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A.
Rua Comendador Alcides Simao Helou, n° 1478, Galpoes 02 e 03, sala 05, Qivit ll, Serra
ES CEP: 29.168-O90
CNPJ/MF: 09.813204/0001-16
|.E/ES: 082.961.01-8

-

EMENTA: Solicita anuencia desta SEFAZ relativamente ao Regime
Especial concedido pelo Estado do Esplrito Santo relacionado a
ernissao de Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronicag-_Nfe,
modelo simplicado. Ciéncia e acatamento.
‘*/l*\\\ ‘V
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1.

'*

no RELATORIO

A empresa acima qualicada, em requerimento no processo em epigrafe, apresenta PEDIDO
DE ANUENCIA do Regime Especial REOA N° 033/2014, concedldo pela Secretaria da Fazenda do Estado do
Espirito Santo, conforme a seguir reproduzido:
" l) Que a requerente e contribuinte que se destina exclusivamente a venda nao presencial na
modalidade de e-commerce com sua atividade principal sob o CNAE N° 47.23-7-O0 comércio varejista de
bebidas;
2) Que a requerente opera a partir do estado do Espirito Santo para todo 0 territorlo nacional,
sempre atuando diretamente com o consumidor final, pessoa flsica ou jurldica;
3) Que nossa loglstica interna nas areas de preparacao, producao e distribuioao é
extremamente intense. Todos os produtos sao armazenados e distribuidos em embalagens denominadas
Winebox Para cada embalagem e necessario imprimir a DANFE, dobrar, acondicionar em uma sacola plastica
e efetuar a colagem no corpo das embalagens. Todo este processo atualmente e tratado de forma manual
(Vide anexo I);
4) Considerando que nosso volume de pedidos mensais clobra a cada novo exerclcio, torna-se
inevitavel a busca por solucoes que maximizem a eficiéncia de nosso negocio, buscando sempre obter a
maior qualidade, agilidade e aumento na produtividade e, por consegulnte, melhor atender nossos clientes e
minimizar os impactos ambientais;
5) De acordo com os itens 3 e 4 fol criado um novo modelo de DANFE (Vide anexo ll), onde
todo o processo de expedicao fol automatizado, nao necessitando a intervencao manual, apenas a
“passagem" das Winebox por uma esteira onde o documento fiscal é xado automaticamente. fazendo com
que 0 tempo gasto na expedicao fosse reduzido de maneira substancial.
6) Que ja é utilizado no Estado no Espirito Santo, Sac Paulo e Rio de Janeiro a mesma
modalidade pleiteada, conforme Regime Especial REOA N.° 033/2014 em Espirlto Santo e Anuéncia para os
demais estados. Sendo o documento scal elaborado de aoordo com as obrigagzoes dispostas no ajuste Sinief
12/O9.

,

Dos Pedidos
7) Diante do relatado e do previsto no artigo 701 do RICMS/PE, a requerente solicita a esta
scalizaoao anuenoia ad REGlME ESPECIAL DE MPRESSAO DE DANFE SlMPLlFlCADA, para as
mercadorias cujo destino seja este estado.
8) Os efeilos deste Regime Especial deverao ser estendldos a sua lial W2W E-COMMERCE
DE VINHOS SIA, sociedade empresarial inscrita no CNPJ n.09.813204/0002-05, com sede na Rua
Comendador Alcides Siméo Helou, 11° 1478, Galpoes 02 e 03, sala 04, Clvit ll, Serra/ES, CEP n° 29.168-O90,
inscrioao estadual n° 082,674.42-6, E irlscrioao estadual de substitute n.° 0654127-53""
E o relatorio.
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DESPACHO lCMS-RE N° 031/2016

2.

no MERITO

Trata-se de pleito para concordancla do Estado de Pemambuco relativamente ao regime
especial relacioriado com a emissao de Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
Nfe,modelo
simplificado
A autorizaoéo em comento esta consignada no despacho exarado por autoridade scal da
Secretaria da Fazenda do Estado do Esplrito Santo. conforme Regime Especial REOA N° 033/2014, por
tempo determinado, até 31 de novembro de 2016.
O Ajuste SINIEF 7/2005, assim disciplina:
“C/ausula nona Fica instituldo o Documento Auxiliar da NF-e - DANFE, conforme /eiaute
estabe/ecido no Manual de Orientagéo do Contribuinte, para acompanher o trénsito das mercadorias
acobertado por NF-e modelo 55 ou para faci/itar a consu/ta prevista na c/ausu/a décima quinta.
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§ 5°-A Na hipotese de venda ocorrida fora do astabelecimento, o DANFE podera ser impresso
em qualquer tipo de papal, exceto papa/joma/, em tamanho infe/1'or ao A4 (210 x 297 mm), caso em qua sera
denominado “DANFE Simplicado”, devendo ser observadas as definigoes constantes do ‘Manual de
/ntegragao - Contribuintei
Considerando que a previsao legal de use de DANFE simplicado, nao ha qualquer obice para
concordancia quanto ao presente pedido.

3. DO DESPACHO
l - Tomar ciéncia e acatar, durante sua vigencia, asdisposieoes estabelecidas nos termos do
Regime Especial concedido pelo Estado do Esplrito Santo, no Regime Especial REOA N° 033/2014; quanto a
autorizagao emissao de Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica — Nfe, modelo simplicado, inclusive
cando estendido os efeitos deste despacho a lial especicada na inicial;

ll - Determinar seja dada a seguinte destinaoéo as vias deste despacho:
1' via - GELP/DTO;
2' via - Processo;

,-

3‘ via - Requerente;
4' via - DOE;
Ill - Determinar ainda que a ementa deste despacho seja publicada no Diario Ocial do Estado.

Recife ( GELP

),

10 de outubro de 2016
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