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BASE LEGAL 

• DECRETO Nº 46.303, DE 27 DE JULHO DE 2018 

“Dispõe sobre o regime de substituição tributária do ICMS 

nas operações internas com produtos de perfumaria e de 

higiene pessoal e cosméticos.” 
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Contribuinte Substituto: 

• Fabricante das mencionadas mercadorias 

• Importador 

• Arrematante de mercadoria importada do exterior 

• Contribuinte do regime normal que promover saída para SN  

• Detentor de Regime Especial de Tributação 
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Margem de Valor Agregado: 

• Operação interna: 70% 
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Industria (PE) 

 
 Comércio (PE) MVA 70% 

PE 

Indústria de PE 

retém o ICMS ST e 

recolhe ao Estado 



Margem de Valor Agregado: 

• Operação interna com detentor: MVA interna, conforme 

alíquota de aquisição 
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“C” calcula o ICMS 

ST  com MVA de 

70% e Recolhe a PE 
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Margem de Valor Agregado: 

• Operação interna: 

 

 

 

 

 

 

 

• Onde “C1”: Substituto em relação a mesma mercadoria 

                         Transferência entre estabelecimentos do mesmo titular (B=C) 

             Detentor de Regime Especial de Tributação  
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EXCEÇÃO: 

Origem outra UF, transferência interna subsequente, MVA 

ajustada conforme alíquota interestadual aplicada por 

ocasião da aquisição 

“B” normal (BA) “C1” normal(PE) 
“C2” 

normal(PE) 
ICMS 

12% 
MVA Ajustada 

p/ aliq.12% 

ST retido por “C1”e 

recolhido a PE 



Margem de Valor Agregado: 

• Operação interestadual sem detentor: MVA ajustada, 

conforme alíquota de aquisição 

DTO/SEFAZ-PE 23/08/2018 

A Sefaz/PE calcula o 

ICMS ST  com MVA 

ajustada para 

alíquota de 12% 

“B” normal (BA) “C” normal (PE) 
“D” 

normal(PE) 
ICMS 

12% 

ICMS 

normal18% 

IC
M

S
S
T
 

M
V
A
 a

ju
st. 

IC
M

S
 

n
o
rm

a
l 

Débito 

 

 
ICMS normal 

18% 

Crédito 

 
ICMS normal 

12% 

ICMS ST 
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MVA aplicada ao destinatário quando da operação 

interestadual 

• Remetente do Simples Nacional na operação interestadual, 

MVA para operação interna no cálculo para o ICMS ST do 

destinatário 

• Remetente normal para destinatário do Simples Nacional na 

operação interestadual, MVA ajustada para cálculo do ICMS 

ST 
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Outras hipóteses, ver Informativo Fiscal no “site” 

www.sefaz.pe.gov.br em 

LEGISLAÇÃO>Informativos Fiscais 

http://www.sefaz.pe.gov.br/


Operações com contribuinte do Simples Nacional (operação 

interna): Crédito na operação 

• Remetente do Simples Nacional, para destinatário do 

Simples Nacional, livre de cobrança (sem crédito). 

• Remetente do Simples Nacional, na qualidade de substituto, 

para destinatário do regime normal, crédito do ICMS normal 

informado no campo “informações complementares” e do 

imposto ST, destacados no documento fiscal. 

• Remetente do Simples Nacional, na qualidade de 

substituído, com o ICMS antecipado recolhido 

anteriormente, para destinatário do regime normal, o 

crédito para o destinatário do normal é o resultado da 

alíquota interna sobre o valor da operação. 
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Operações com contribuinte do Simples Nacional (operação 

interestadual): Crédito na operação com ST 

 

• Remetente do Simples Nacional, para destinatário do 

Simples Nacional, crédito outorgado 

• Remetente do Simples Nacional, para destinatário do regime 

normal, cálculo do ICMS antecipado com o ICMS indicado no 

documento fiscal (campo “informações complementares”) 

• Remetente do regime normal, para destinatário do Simples 

Nacional, no cálculo do ICMS antecipado, para efeito do 

crédito do ST, com o ICMS normal destacado no documento 

fiscal do remetente 
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Particularidades quanto a apuração do imposto: 

 

• Adquirente do Simples Nacional, relativamente as suas 

saídas até consumidor final, com liberação do recolhimento 

do ICMS 

• Adquirente  inscrito no Cacepe no regime normal, com 

apuração normal do ICMS (crédito do ICMS normal e, quando 

for o caso, ICMS antecipado na aquisição; débito do ICMS 

normal na saída)  

• ICMS retido anteriormente por contribuinte do regime 

normal, nova retenção e recolhimento, quando das saídas 

para empresa do Simples Nacional 
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Detentor de Regime Especial de Tributação (Contribuinte 

Substituto) 

• Prodepe 

• Proind 

• Contribuinte credenciado em 31/08/2018, como detentor de 

regime especial de tributação previsto na PSF 175/10, para 

as referidas mercadorias 
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Levantamento do estoque pelo contribuinte do regime 

normal: 

 

1. Levantar as mercadorias em estoque, na data 

imediatamente anterior (31/08/18) 

2. Utilizar como crédito o ICMS normal e o ICMS ST destacado 

nos documentos fiscais de aquisição em “Outros créditos” na 

apuração, ou a aplicação da alíquota interna sobre o custo 

médio ponderado 

3. Escriturar o levantamento do Estoque no RI no SEF de 

agosto/2018 
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VER INFORMATIVO FISCAL 

NO SITE: 

www.sefaz.pe.gov.br 
 

FIM 


