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OBJETIVO DESSE MÓDULO: 

 

• Dar uma visão geral do Novo regulamento 

• Apresentar as principais mudanças 

• Fazer um comparativo com a legislação anterior 
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BREVE HISTÓRICO: 

 

• Regulamento anterior: Dec. 14.876/91 

Quantidade excessiva de parágrafos 

Matérias específicas fora do regulamento (Impossibilidade de se 

incluir). Exemplo: Antecipação tributária da PSF 147/08, Cesta 

Básica (a ser inserida),  Gado (a ser inserida) etc... 

Matérias disciplinadas sem convênios ou protocolos (guerra 

fiscal).  
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BREVE HISTÓRICO: 

 

• Transição para o novo regulamento 

- Lei 10.259/89 e 11.408/96, consolidados na Lei 15.730/16 

- Publicação da Lei 15.948/16 com os benefícios fiscais 

concedidos sem convênio ou Lei Estadual que autorizasse, 

constantes no Decreto 14.876/91 

- Dec. 43.901/16, alterando o Dec. 14.876/91: Transição para o 

novo regulamento 

- Lei Complementar 160/17 e Convênio ICMS 190/17 (benefícios 

concedidos e vigentes em 08/08/17) 
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BREVE HISTÓRICO: 

 

Resumo: 

- Set/2016 – prorrogação vigência Lei 15.730 (março de 2016), para 
Abr/2017 

- Dez/2016 – publicação Lei 15.948 (benefícios fiscais) e Decreto 
43.901 (altera o Decreto 14.876/91) 

- Jul/2017 – publicação do Decreto 44.650 (Decreto Regulamentar do 
ICMS) 

Objetivo: 

- Elaborar texto mais claro, trazendo para o Decreto Regulamentar do 
ICMS apenas o que é matéria de decreto 

- não repetir no Decreto Regulamentar o que estiver em 
Lei/Convênio/Protocolo/Ajuste, salvo quando necessário. 

- Incorpora o entendimento de tribunais superiores e de decisões do 
TATE 
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BREVE HISTÓRICO: 

 

• Novo Regulamento:  

- Lei 15.730/16 e alterações (9) + Decreto 44.650/17 e 

alterações (+ou-130) 

Contemplando: Alterações na carga tributária de alguns 

produtos ou serviços. Exemplo: serviço de comunicação com 

alíquota 30% (art. 15 da Lei 15.730/16) 

Benefícios fiscais, absorvidos com amparo na LC 160/17 

(publicada em 08/08/2017) e convênio ICMS 190/2017 
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PREMISSAS ADOTADAS PARA ELABORAÇÃO: 

 

O que está na lei instituidora/regulamentadora (Lei 

15.730/16) não se repete no Decreto Regulamentar (Dec. 

44.650/17) 

Matéria de origem em convênios ou protocolos são remetidas 

a eles, exceto quando o convênio ou protocolo condicionam 

a forma de adoção pelo Estado (disciplinamento) 
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PRINCIPAIS MUDANÇAS: 

- não traz mais o histórico da norma 

- utiliza anexos com textos normativos 

- agrupa os benefícios de acordo com o sistema de apuração 

do ICMS (sistema normal – com manutenção de crédito x 

sistema opcional – com vedação de crédito) 

- transforma “carga líquida” em redução de base de cálculo 

ou crédito presumido 

- inclui siglário 

- uniformiza regras de credenciamento 

- documentos fiscais: utiliza documento eletrônico como regra 

geral 
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PRINCIPAIS MUDANÇAS: 

• Consolida regras sobre:  

Antecipação tributária sem substituição  

Prestação de serviço de transporte  

Prestação de serviço de comunicação  

Energia elétrica 

Combustíveis 

Gipsita, gesso e derivados 

Vendas por telemarketing ou internet 

Armazenagem de mercadoria 
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PRINCIPAIS MUDANÇAS: 

• Consolida regras sobre:  

Simples Nacional  

Remessa para demonstração ou para mostruário 

Proinfra  

Substituição de peças em garantia 

Remessa para prestação de serviço, inclusive conserto ou 

reparo  

Camarão 
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IMPORTANTE: 
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ESTRUTURA DO NOVO REGULAMENTO: 

Lei 15.730/2016 e alterações 

 

Da Incidência do Imposto (art. 1º ao art. 3º) 

Do Sujeito Passivo 

Da Não Incidência do Imposto 

Da Isenção do Imposto 

Da Suspensão do Imposto 

Do Diferimento do Imposto 

Do cálculo do Imposto 

Da não cumulatividade do Imposto 
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ESTRUTURA DO NOVO REGULAMENTO: 

Lei 15.730/2016 e alterações 

 

Da apuração e do Recolhimento do Imposto (art. 23 ao art. 

31) 

Do Regime de Substituição Tributária 

Da Ressarcimento do Imposto Antecipado 

Das Disposições finais 

Anexo 1 ao 6 
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ESTRUTURA DO NOVO REGULAMENTO: 

Lei 15.730/2016 e alterações 

 

Anexo 1: 

Produto relacionado na Lei 12.523/2003 – FECEP 

FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 

Anexo 1 – A 

Veículos Novos relacionados na Lei 12.523/2003 - FECEP 

Anexo 1 – B 

Veículos Novos com alíquota reduzida relacionados na Lei 
12.523/2003 - FECEP 

Anexo 2: 

Produto sujeito à alíquota de 25% 
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ESTRUTURA DO NOVO REGULAMENTO: 

Lei 15.730/2016 e alterações 

 

Anexo 3: (Revogado) 

Produto de Informática sujeito à alíquota de 12% 

(Lei 15.946/2016,  art. 1º, inc. I e Anexo 1; art. 23 do Anexo 3 do Dec. 
44.650/17 ; Redução de BC:  70,59%, com manutenção de crédito) 

Anexo 4: (Revogado) 

Produto de Informática sujeito à alíquota de 7% 

(Lei 15.946/2016,  art. 1º, inc. II e Anexo 2,  art. 23 do Anexo 3 do Dec. 
44.650/17 ; Redução de BC: 41,18%, com manutenção de crédito) 

Anexo 5: 

Gipsita, Gesso e derivados sujeitos à alíquota de 7% 

Anexo 6: 

Veículo sujeito à alíquota de 12% 
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ESTRUTURA DO NOVO REGULAMENTO: 

 

Decreto 44.650/2017 e alterações 

Da Obrigação Tributária Principal (Livro I) 

• Do cálculo do Imposto Devido 

• Do Recolhimento do Imposto 

• Da Suspensão da Exigibilidade do Imposto 

• Da isenção do Imposto 

• Do Diferimento do recolhimento do Imposto 

• Do comércio Exterior 

• Da Prestação de Serviço de Transporte 
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ESTRUTURA DO NOVO REGULAMENTO: 

 

Decreto 44.650/2017 e alterações 

Da Obrigação Tributária Principal (Livro I) 

• Da Prestação de Serviço de Comunicação 
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ESTRUTURA DO NOVO REGULAMENTO: 

 

Decreto 44.650/2017 e alterações 

Da Obrigação Tributária  Acessória (Livro II) 

• Do Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco – 
CACEPE 

• Do Documento Fiscal Relativo à Operação ou Prestação 

• Do Documento de Informação Econômico-Fiscal 

• Dos Livros Fiscais 

• Do Sistema Eletrônico de Processamento de Dados Utilizado 
para Registro Fiscais 

• Dos Livros Fiscais Eletrônicos de Existência Apenas Digital 

• Do Credenciamento, Descredenciamento e Recredenciamento 
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ESTRUTURA DO NOVO REGULAMENTO: 

 

Decreto 44.650/2017 e alterações 

Parte Específica 

Das Sistemáticas Específicas de Tributação (Livro I) 

• Das operações com Algodão, Mamona e Sisal 

• Das Operações com Gipsita, Gesso e seus Derivados e da 
Prestação de Serviço de Transporte Rodoviário Interestadual das 
Referidas Mercadorias 

• Das Operações com Leite, Soro de Leite e Mistura Láctea 

• Das Operações com Sucata, Lingote e Tarugo de Metal Não 
Ferroso 

• Das Operações com Camarão 

• Das Operações com Milho em Grão 

• Da Venda por Telemarketing ou Internet 
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ESTRUTURA DO NOVO REGULAMENTO: 

 

Decreto 44.650/2017 e alterações 

Parte Específica 

Das Sistemáticas Específicas de Tributação (Livro I) 

• Do Programa de Investimento em Infraestrutura – PROINFRA 

• Da Antecipação Tributária sem Substituição 

• Da Antecipação Tributária Com Substituição 

• Do Simples Nacional 

• Da Sistemática Relativa a Operações com Produtos de Padaria e 

Confeitaria 

• Das Operações com Energia Elétrica 
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ESTRUTURA DO NOVO REGULAMENTO: 

 

Decreto 44.650/2017 e alterações 

Parte Específica 

Das Sistemáticas Específicas de Tributação (Livro I) 

• Das Operações com Petróleo, Combustível, Lubrificante e 

Outras Mercadorias 

• Das Operações Realizadas com Álcool para Fim Não 

Combustível 
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ESTRUTURA DO NOVO REGULAMENTO: 

 

Decreto 44.650/2017 e alterações 

Dos Procedimentos Específicos (Livro II) 

• Das Operações Relativas à Armazenagem de Mercadorias 

• Da Venda a Ordem 

• Da Venda para Entrega Futura 

• Da Operação Realizada Fora do Estabelecimento 

• Da Industrialização por Encomenda 

• Da Remessa para Prestação de serviço, inclusive Conserto 
ou Reparo 

• Da Devolução de Mercadoria 
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ESTRUTURA DO NOVO REGULAMENTO: 

 

Decreto 44.650/2017 e alterações 

Dos Procedimentos Específicos (Livro II) 

• Da mercadoria não Entregue ao Destinatário 

• Do Procedimento Relativo ao Brinde 

• Da Remessa para Demonstração ou para Mostruário 

• Da Substituição de Peça em Garantia 

• Dos Procedimentos para recolhimento do Adicional do 

Imposto Destinado ao FECEP 
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ESTRUTURA DO NOVO REGULAMENTO: 

 

Decreto 44.650/2017 e alterações 

Dos Regimes Especiais (Livro III) 

• Do Regime Especial a Pedido do Sujeito Passivo 

• Dos Regimes Especiais Específicos 

 

Anexos 1 ao 23 
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ESTRUTURA DO NOVO REGULAMENTO: 

Decreto 44.650/2017 e alterações 

PRINCIPAIS ANEXOS  

• Anexo 2: CP, sistema normal de apuração, art. 11 

• Anexo 3: BCR, sistema normal de apuração, art. 13 

• Anexo 4: CP redutor do saldo devedor, sistema normal de 
apuração – art. 15 

• Anexo 5: BCR, sistema opcional de apuração, art. 18 

• Anexo 6: CP, sistema opcional de apuração, art. 19 

• Anexo 7: isenção 

• Anexo 7-A: isenção de produtos hortifrutícolas 

• Anexo 8: diferimento 
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CONCEITOS 

 

Apuração Normal do Imposto, cotejo entre Débitos x Créditos, 
onde (artigos 23 a 25 da Lei 15.730/16 e artigos 6º ao 16, Decreto 
44.650/17): 

• Débitos: destaque nos Documentos Fiscais de saída 

• Créditos (art. 20-A, Lei 15.730/16):  

Mercadorias para revenda, insumos para produção, ativo fixo 
(1/48), uso e consumo (a partir de 1º de janeiro 2020) 

Serviço de Transporte  

Combustíveis e Lubrificantes 

Energia elétrica 

Serviço de Comunicação 
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CONCEITOS 

 

Apuração Opcional do Imposto (artigos 17 ao 20, Decreto 

44.650/17): 

• Em substituição ao sistema normal de apuração: 

     Redução de base de cálculo 

     Crédito Presumido 
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REGRA GERAL: 

• Vedação de créditos fiscais 

• Opção na emissão do primeiro documento fiscal ou na 

1ª apuração (exceto quando exigido credenciamento 

para utilização da sistemática) 



CONCEITOS 

Créditos (artigos 20-A a 22 da Lei 15.730/16): 

• Vedação (art. 20-C): Causa impeditiva conhecida antes do 
registro na escrita fiscal 

Total: Uso ou consumo, isenção, operação ou prestação 
subsequente não tributada   

Proporcional: Redução de base de cálculo ou de alíquota  

• Estorno (art. 20-D): Causa impeditiva conhecida após o 
registro na escrita fiscal 

Mesmas hipóteses de vedação 

• Crédito Presumido (art. 22), pode ser em substituição, 
complemento ou com manutenção do crédito fiscal da 
operação 
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CONCEITOS 

Créditos (artigos 20-A ao 22 da Lei 15.730/16): 

• Manutenção: art. 11 e Anexo 2 da Decreto 44.650/17(CP)  
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IMPORTANTE: 

A regra geral é o estorno, devendo a legislação de Redução de 

Base de cálculo e de Redução de alíquota manter o crédito, 

quando o sujeito ativo assim o quiser. 



CONCEITOS 

 

Redução de Base de Cálculo (artigos 13 e 18 e Anexos, 

respectivamente, 3 e 5 do Dec. 44.650/17) 

• Com manutenção, vedação, estorno proporcional 

 

Alíquota (artigos 15,16, 18-A e 18-B da Lei 15.730/16) 

 

Redução de alíquota (artigos 17 e 18 da Lei 15.730/16) 

• benefício fiscal, implica em estorno proporcional, 

ressalvados os casos previstos na legislação (manutenção) 
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ELEMENTOS ESPECÍFICOS DA APURAÇÃO 

 

Crédito Presumido no Sistema Normal de Apuração do Imposto 

com manutenção do crédito (artigo 11 e Anexo 2 do Decreto 

44.650/17) 
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IMPORTANTE:  

• A não utilização do CP em período fiscal próprio ou o 

recolhimento do ICMS sem utilização do CP implica 

em renúncia tácita ao benefício fiscal  

• Não pode resultar em saldo credor no referido 

período 



ELEMENTOS ESPECÍFICOS DA APURAÇÃO 

 

Crédito Presumido no Sistema Normal de Apuração do Imposto 

redutor do saldo devedor (artigo 22 da Lei 15.730/16, artigos 

14 e 15 e Anexo 4 do Decreto 44.650/17) 
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IMPORTANTE:  

• A não utilização do CP em período fiscal próprio ou o 

recolhimento do ICMS sem utilização do CP implica 

em renúncia tácita ao benefício fiscal  

• Utilizado como dedução do ICMS normal apurado em 

cada período fiscal 



ELEMENTOS ESPECÍFICOS DA APURAÇÃO 

 

Crédito Presumido no Sistema Opcional de Apuração do 

imposto (artigos 17 e 19 e Anexo 6 do Decreto 44.650/17) 
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IMPORTANTE:  

• Salvo disposição expressa em contrário, implica em 

vedação total dos crédito fiscais relacionados à operação 

ou à prestação  

• Opção na primeiro documento fiscal emitido ou na 1ª 

apuração (exceto quando exigido credenciamento para 

utilização da sistemática) 



ELEMENTOS ESPECÍFICOS DA APURAÇÃO 

 

Redução de Base de Cálculo no Sistema Normal de Apuração 

do Imposto (artigo 13 e Anexo 3 do Decreto 44.650/17) 
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REGRA GERAL:  

• Salvo expressa disposição em contrário da legislação, 

vedação/estorno proporcional a redução, referente 

ao crédito fiscal da entrada da mercadoria (artigos 

20-C e 20-D da Lei 15.730/16) 



ELEMENTOS ESPECÍFICOS DA APURAÇÃO 

 

Redução de Base de Cálculo no Sistema Opcional de Apuração  

do Imposto (artigos 17 e 18 e Anexo 5 do Decreto 44.650/17) 
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IMPORTANTE:  

• Salvo disposição expressa em contrário, implica em 

vedação total dos crédito fiscais relacionados à 

operação ou à prestação  

• Opção na emissão do primeiro documento fiscal 

(exceto quando exigido credenciamento para 

utilização da sistemática) 



ELEMENTOS ESPECÍFICOS DA APURAÇÃO 

 

Alíquota (artigos 15, 16, 18-A e 18-B da Lei 15.730/16) 

 

Redução de alíquota (artigos 17 e 18, e Anexo 6 da Lei 

15.730/16): benefício fiscal, implica em estorno 

proporcional, ressalvados os casos previstos na legislação 

(manutenção) 
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SISTEMAS ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO INTRODUZIDOS NO NOVO 

REGULAMENTO   

 

• Prestação de Serviço de Transporte (artigos 49 a 93-A do 

Decreto 44.650/17) 

Legislação complementar: Convênio ICMS 25/90 e Ajuste SINIEF 

06/89 
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SISTEMAS ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO INTRODUZIDOS NO NOVO 

REGULAMENTO 

• Prestação de Serviço de Transporte de Cargas 

 

Sistema normal de apuração (artigo 57 do Decreto 44.650/17) 

Créditos : Combustíveis e lubrificantes, ativo permanente, 

referente a efetiva prestação de serviço (iniciada no Estado) 
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IMPORTANTE: 

Crédito de combustível e lubrificante condicionado a 

indicação da placa do veículo abastecido e do documento 

fiscal da prestação, no documento fiscal de aquisição 



SISTEMAS ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO INTRODUZIDOS NO NOVO 

REGULAMENTO 

• Prestação de Serviço de Transporte de Cargas 

 

Sistema opcional de apuração (vedação de outros créditos) 

Crédito presumido: 20% do valor da Prestação de Serviços (artigo 

58, I do Decreto 44.650/17) 
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Opção pela apuração normal em qualquer 

estabelecimento seu no território nacional, veda a 

utilização do CP 



SISTEMAS ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO INTRODUZIDOS NO NOVO 

REGULAMENTO  

• Prestação de Serviço de comunicação (arts. 94 a 103 do 

Dec. 44.650/17) 

• Antecipação Tributária sem Substituição (arts. 321 a 358 do 

Dec. 44.650/17): Antiga PSF 147/08  e  antiga antecipação 

de Leite e queijo, prato e muçarela 

• Simples Nacional (arts. 362 a 384 do Dec. 44.650/17): LC 

123/06 e alterações, Resolução do CGSN 140/08 

• Operações com Petróleo, Combustível, Lubrificante e outras 

Mercadorias (arts. 417 a 467-A do Dec. 44.650/17): Convênio 

ICMS 110/2007 e alterações 
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SISTEMAS ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO INTRODUZIDOS NO NOVO 

REGULAMENTO  

• Operações e prestações com gipsita, gesso e  derivados (arts 

284 a 289-I do Dec. 44.650/17) 

• Operações com leite, soro de leite e mistura láctea (arts 

290 a 293-A do Dec. 44.650/17) 

• Venda por telemarketing ou internet (arts 312 a 314 do Dec. 

44.650/17) 

• Programa de Investimento em Infraestrutura - Proinfra 
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SISTEMAS ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO INTRODUZIDOS NO NOVO 
REGULAMENTO  

 

• Camarão (arts. 298 a 302 do Decreto 44.650/17):  

Lei 12.723/04 

Credenciamento nos termos dos arts. 272 e 273 do Decreto 
44.650/17 

Saída interna do Produtor para indústria: Diferimento 

Saída interna do Produtor para Varejista: CP 100% 

Saída do Industrial: alíquota 18%, CP (15%) (Interna) 

          alíquota 17%, CP (14%) (Interna) 

                              alíquota 12%: CP (9%) (interestadual) 
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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO NOVO REGULAMENTO 

 

• Credenciamento, descredenciamento e recredenciamento 

(consolidação) 
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Antes: 

Pulverizado na legislação. 

Cada benefício/regime 

tinha um credenciamento 

específico 

Hoje: 

Deve-se verificar a norma 

específica, e os Arts 270 a 

275 do Decreto 44.650/17 



PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO NOVO REGULAMENTO 

 

• Credenciamento, descredenciamento e recredenciamento 
(consolidação) 

Arts. 270 a 275 do Decreto 44.650/17 (regras gerais) 

Credenciamento, estar regular relativamente: 

-   Ao Cacepe 

-   Ao Sistema de escrituração fiscal 

- À entrega ou transmissão de qualquer outro documento de 
informação econômico-fiscal 

- À adimplência da obrigação tributária principal 

- A todas as demais condições para utilização do benefício fiscal ou 
sistemática de tributação 
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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO NOVO REGULAMENTO 

 

• Credenciamento, descredenciamento e recredenciamento 

(consolidação) 

Arts. 270 a 275 do Decreto 44.650/17 (regras gerais) 

Credenciamento, estar regular relativamente: 

- Não ter sócio que: 

participe de empresa que se encontre irregular na Sefaz; 

tenha participado de empresa que, à época do desligamento, 

encontrava-se irregular na Sefaz, permanecendo como tal até a data 

da verificação do atendimento das condições previstas para o 

credenciamento 

seja corresponsável por débito fiscal não regularizado na Sefaz;  
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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO NOVO REGULAMENTO 

 

• Credenciamento, descredenciamento e recredenciamento 
(consolidação) 

Art. 274 do Decreto 44.650/17  

Descredenciamento,  por solicitação ou estar irregular 
relativamente: 

-   Inobservância das regras de credenciamento 

-   Emissão irregular ou inexistência de documento fiscal 
eletrônico 

- Adimplência da obrigação tributária principal 

-   Outras exigências previstas na norma específica 

 

 

 
DTO/SEFAZ-PE GEOC 



PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO NOVO REGULAMENTO 

 

• Credenciamento, descredenciamento e recredenciamento 

(consolidação) 

Art. 275 do Decreto 44.650/17  

Recredenciamento: 

-  Quando comprovado o saneamento da situação que tenha 

motivado o descredenciamento, mediante a publicação de 

edital, salvo exceção prevista na legislação estadual  
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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO NOVO REGULAMENTO 

 

• Suspensão do Imposto (art. 10 da Lei 15.730/16 e arts. 28 e 

29 do Decreto 44.650/17) 

Saída de mercadoria com o intuito de retorno. 

Interrompe-se: 

- Quando não ocorrer o retorno da mercadoria 

- Vencer o prazo de retorno previsto na legislação 

- Ocorrer saída da mercadoria do estabelecimento destinatário, 

exceto nas hipóteses previstas na legislação tributária 
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Ocorrendo a interrupção da suspensão o 

imposto é devido pelo remetente da 

mercadoria 



PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO NOVO REGULAMENTO 

 

• Suspensão do Imposto (art. 10 da Lei 15.730/16 e arts. 28 e 

29 do Decreto 44.650/17) 
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Antes: 

-Prazo de retorno no 

máximo 180 dias, 

admitindo-se renovação 

por igual período. 

-Não havendo retorno, o 

imposto deverá ser 

recolhido, no prazo 

seguinte a que deveria ter 

havido o retorno 

Hoje: 

-Prazo de retorno de 360 

dias, salvo disposição 

expressa em contrário. 

Prazo não prorrogável. 

-Não havendo o retorno, o 

imposto deverá ser 

recolhido, com os 

acréscimos legais,  

contados da data da saída 

da mercadoria 



PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO NOVO REGULAMENTO 

 

• Diferimento do Imposto (arts. 11 e 11-A da Lei 15.730/16 e 

arts. 32 a 34, e Anexo 8 do Decreto 44.650/17) 
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Regra geral: 

 

Salvo disposição em contrário, o recolhimento deve ser efetuado 

pelo adquirente da mercadoria, quando da saída subsequente.  

Se a saída subsequente for integralmente tributada, nela está 

incluído o ICMS diferido. Aplica-se, inclusive, à empresa do SN 



PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO NOVO REGULAMENTO 

 

• Diferimento do Imposto (arts. 11 e 11-A da Lei 15.730/16 e 

arts. 32 a 34, e anexo 8 do Decreto 44.650/17) 
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Quando a saída subsequente for contemplada com RBC, 

redução de alíquota, isenção ou não incidência, o 

imposto diferido deve ser recolhido em DAE específico 

Quando a saída subsequente for contemplada com RBC, 

redução de alíquota, isenção ou não incidência, mas com 

manutenção de crédito, o imposto diferido converte-se 

em isenção (salvo disposição  expressa em contrário da 

legislação específica) 



PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO NOVO REGULAMENTO 

 

• Devolução de mercadoria (arts. 529 a 532 do Decreto 

44.650/17) 

• Da mercadoria que não tenha saído do Estabelecimento 

- Sendo impossível o seu cancelamento, deverá ser emitida NF-e 

de entrada para reintegração ao estoque, constando a disposição 

legal (art. 536), motivo e dados do documento fiscal de saída 
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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO NOVO REGULAMENTO 

Não incidência do ICMS (Lei 15.730/2016, art. 8º) 

• Saída de Ativo Permanente  com mais de 12 meses da entrada 
do bem (inc. XII) 

• prestações de serviço de transporte aéreo, intermunicipal, 
interestadual ou internacional de passageiros (inc. XI) 

• operações de qualquer natureza  efetuada por companhias 
seguradoras de que decorra a transferência de bens móveis 
salvados de sinistro para qualquer destinatário (inc. VIII, “b”) 

• Papel destinado a impressão de livros, jornais e periódicos 
condicionada ao reconhecimento prévio da Sefaz/PE (RECOPI 
Nacional -Sistema de Registro e Controle das Operações com 
Papel Imune - Dec. 42.873/16 (inc. I, § 1º, II) 
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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO NOVO REGULAMENTO 

 

• Saída de Ativo Permanente (art. 8º, inciso XII da Lei 

15.730/2016) 

 

 

 

 

 

Hipótese de não incidência, desde que a saída tenha decorrido a 

mais de 12 meses da entrada do bem 
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Antes: 

Tributação normal, com 

recuperação do crédito na 

aquisição, ou RBC para 20% 

da operação de saída com 

vedação ao crédito da 

entrada 

Hoje: 

Hipótese de não incidência 

 

 



PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO NOVO REGULAMENTO 

 

• Crédito Ativo Permanente (art. 21 da Lei 15.730/16) 

Apropriação feita na razão de 1/48 por mês, a partir da entrada 

do bem no estabelecimento, devendo ainda: 

- Quando o estabelecimento estiver em fase de instalação, a 

apropriação do referido crédito, iniciar-se a partir de efetiva  

atividade  

- Suspende a contagem de prazo para apropriação do crédito 

em que não ocorrer a saída ou a prestação de serviços 
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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO NOVO REGULAMENTO 

 

• Crédito Ativo Permanente (art. 21 da Lei 15.730/16) 
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Antes: 

Em fase de instalação, ou 

sem movimento, não 

suspendia a contagem do 

prazo de 1/48 mês, e ao 

término dos 48 meses o saldo 

restante cancelado 

Hoje: 

Em fase de instalação ou 

sem movimento, suspende 

a contagem do prazo de 

1/48 mês 

 



PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO NOVO REGULAMENTO 

 

• Saldo Credor acumulado (art. 26 da Lei 15.730/16) 

Possibilidade de transferência do crédito acumulado motivado 
por manutenção de crédito referente à operação ou à prestação 
subsequente não tributada, isenta, com redução de alíquota ou 
de base de cálculo ou com ICMS diferido para contribuinte deste 
Estado: 

 nos termos de legislação específica 

 que seja estabelecimento industrial de equipamento ou 
embalagem para estabelecimento produtor de ovo ou de 
frango, obedecidos os procedimentos de controle pelo Fisco 
previstos em decreto do Poder executivo e demais condições 
elencadas no art. 26 da Lei 15.730/16 
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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO NOVO REGULAMENTO 

 

ICMS por dentro na BC da aquisição em outra UF, para cálculo do 

diferencial de alíquotas ou do ICMS antecipado 

- Ativo Permanente, Uso ou Consumo 

- Consumidor final não contribuinte do ICMS (na NF-e  já consta 

o referido ICMS por dentro) 

- Mercadoria para revenda ou para industrialização, sujeita a 

antecipação sem liberação de ICMS, acrescido da MVA,  

quando for o caso 
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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO NOVO REGULAMENTO 

 

ICMS por dentro na BC da aquisição em outra UF, para cálculo do 
diferencial de alíquotas (art. 12, XI da Lei 15.730/16)  

Ativo Permanente, Uso e Consumo, destinatário contribuinte do ICMS 

- No valor de aquisição, exclui-se o ICMS da origem (4º, 7% ou 12%) e 
inclui-se a alíquota interna da mercadoria do ICMS do Estado de 
destino.  

- Diferencial de alíquotas recolhido pelo estabelecimento do Estado 
destinatário (mercadoria não sujeita a ST) 

- Diferencial de alíquotas  retido e recolhido pelo estabelecimento  
remetente ou recolhido pelo destinatário (mercadoria sujeita a ST) 

-   Ocorrência de 2 FG’s (saída no Estado de Origem, e entrada no 
Estado de destino) 
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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO NOVO REGULAMENTO 

 

ICMS por dentro na BC da aquisição em outra UF, para cálculo do 
diferencial de alíquotas (art. 2º, § 4º,  art. 12, §§1º e 13, art. 24 da Lei 
15.730/16, e EC 87/15) 

Consumidor final não contribuinte do ICMS 

- No valor da mercadoria/valor da operação de saída sem o ICMS da 
origem, (4%, 7% ou 12%), inclui-se a alíquota interna da mercadoria 
do ICMS do Estado de destino  

- O diferencial é recolhido para o Estado de destino, pelo 
estabelecimento remetente da mercadoria 

- Nesta operação o vendedor é contribuinte do Estado de origem 
(operação normal) e do Estado de destino (diferencial de alíquotas) 

-   Ocorrência de um único FG, com dois recolhimentos distintos 
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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO NOVO REGULAMENTO 

 

ICMS por dentro na BC da aquisição em outra UF, para cálculo do 
diferencial de alíquotas ou do ICMS antecipado (art. 29, inciso II – “d” 
da Lei 15.730/16) 

Mercadoria para revenda ou para industrialização (antecipação 
tributária sem liberação – ICMS Fronteiras) 

- Do valor da operação de saída, exclui-se o ICMS da origem (4º, 7º ou 
12%) e inclui-se a alíquota interna da mercadoria do ICMS do Estado 
de destino e, acrescer, quando for o caso, a MVA.  

- O ICMS antecipado é calculado com aplicação da alíquota interna 
sobre a BC, deduzindo-se o ICMS normal destacado no documento 
fiscal 

- O ICMS antecipado é recolhido pelo adquirente deste Estado  
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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO NOVO REGULAMENTO 

 

• Credito Fiscal - Encerramento de atividades (art. 20-F da Lei 

15.730/16) 

Transferência de mercadoria em estoque ou do crédito fiscal 

para outro estabelecimento seu situado no Estado. 

Mercadoria em Estoque no encerramento de atividades: 
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Antes: 

Tributação normal Aplicação 

da alíquota interna do 

produto 

 

 

 

Hoje: 

Emissão de documento fiscal 

de saída para efeito de 

estorno do crédito utilizado 

anteriormente 

 



PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO NOVO REGULAMENTO 

 

Importação do exterior -  Mercadoria sujeita ao Regime da Substituição 
Tributária (art. 31 da Lei 15.730/16) 

 Recolhe o ICMS da importação (ICMS-N) e o ICMS antecipado (ICMS-
ST) 

Saída interna subsequente à importação e destinada a contribuinte do 
ICMS   

 Utiliza o ICMS-N e o ICMS-ST como créditos fiscais na apuração 
normal  

 retém o ICMS-ST do adquirente relativamente às demais operações 
subsequentes até o consumidor final   

 na apuração normal (005-1), debitar-se do ICMS-N relativo à 
mencionada saída, juntamente com o valor do ICMS-ST retido do 
adquirente no Registro de Saídas.  
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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO NOVO REGULAMENTO 

 

Importação do exterior -  Mercadoria sujeita ao Regime da 

Substituição Tributária (art. 31 da Lei 15.730/16) 

 

Na saída interna subsequente à importação e destinada a 

consumidor final não contribuinte do ICMS, debita-se do ICMS-N 

(005-1) relativo à mencionada saída  
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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO NOVO REGULAMENTO  

 

Importação do exterior -  Mercadoria sujeita ao regime da Substituição 
Tributária (art. 31, parágrafo único, Lei 15.730/16) 

 

Não estão sujeitas ao recolhimento do ICMS-ST na importação, as 
importações efetuadas por estabelecimento:  

 industrial fabricante da mesma mercadoria importada (mesmo 
Código Especificador da Substituição Tributária - CEST) 

 credenciado para não recolhimento do ICMS-ST no momento da 
importação;  

 contribuinte detentor de regime especial de tributação 

Na saída subsequente, crédito do ICMS-N da importação (017-5) e 
débito do ICMS-N (005-1) e ICMS-ST (011-6 ou 079-5, conforme o caso), 
quando devido.   
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CORRELAÇÃO COM O ANTIGO REGULAMENTO  

 

https://www.sefaz.pe.gov.br/Legislacao/Tributaria/Documents/

Legislacao/Tabelas/Comparativo%2014876%20x%20novoregulame

nto.htm 

 

INFORMATIVOS FISCAIS RELATIVOS AO NOVO REGULAMENTO 

https://www.sefaz.pe.gov.br/Publicacoes/Paginas/Novo-

regulamento-do-ICMS.aspx 
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