
Livro III, Título III 

Subseção IV-A (Arts. 25-A a 25-D) 

Do Ajuste do Imposto Retido por Substituição Tributária 

 

  (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 4976) do Decreto 54.308, de 06/11/18. (DOE 07/11/18) - Efeitos a partir de 01/01/19.) 

NOTA 01 - 

Em relação às operações com mercadorias incluídas no ajuste previsto nesta Subseção, não se aplicam 

as formas de restituição previstas nos arts. 22 a 24-A. (Transformado Nota em Nota 01 pelo art. 1º (Alteração 5025) 

do Decreto 54.490, de 23/01/19. (DOE 24/01/19) - Efeitos retroativos a 01/01/19.) 

NOTA 02 - 

A data de início da obrigatoriedade do ajuste previsto nesta Subseção fica postergada para 1º de 

março de 2019, sendo de adoção facultativa pelo contribuinte no período de 1º de janeiro a 28 de 

fevereiro de 2019. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5025) do Decreto 54.490, de 23/01/19. (DOE 24/01/19) - Efeitos 

retroativos a 01/01/19.) 

NOTA 03 - 

A data de início da obrigatoriedade do ajuste previsto nesta Subseção fica postergada para 1º de 

janeiro de 2020, para as empresas cuja receita bruta acumulada no exercício de 2018 tenha sido igual 

ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), sendo de adoção facultativa no período 

de 1º de março a 31 de dezembro de 2019. (Redação dada pelo art. 1º (Alteração 5060) do Decreto 54.659, de 

02/06/19. (DOE 03/06/19, 2ª edição) - Efeitos retroativos a 01/06/19.) 

NOTA 04 - 

A realização do ajuste nos períodos de adoção facultativa: (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5033) 

do Decreto 54.539, de 29/03/19. (DOE 29/03/19, 2ª edição) - Efeitos a partir de 01/03/19.) 

a) 

deverá abranger a totalidade dos estabelecimentos do contribuinte sujeitos ao ajuste; (Acrescentado pelo 

art. 1º (Alteração 5033) do Decreto 54.539, de 29/03/19. (DOE 29/03/19, 2ª edição) - Efeitos a partir de 01/03/19.) 

b) 

o torna obrigatório a partir do primeiro período em que for realizado. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 

5033) do Decreto 54.539, de 29/03/19. (DOE 29/03/19, 2ª edição) - Efeitos a partir de 01/03/19.) 

NOTA 05 - 

É vedada a realização do ajuste previsto nesta Subseção em relação às mercadorias sujeitas às 

reduções de base de cálculo previstas no Livro I, art. 23, XXI e XXV, na hipótese em que o contribuinte 

tenha firmado Termo de Acordo com a Receita Estadual nos termos do art. 123, parágrafo único, nota 

01, "a". (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5123) do Decreto 54.818, de 17/10/19. (DOE 18/10/19) - Efeitos retroativos 

a 01/01/19 - Conv. ICMS 190/17.) 

Art. 25-A - 

O contribuinte substituído varejista com faturamento superior ao limite estabelecido para a 

adesão à sistemática prevista no art. 25-E, para fins de ajuste do montante do imposto retido por 

substituição tributária decorrente da diferença entre o preço praticado na operação a 

consumidor final e a base de cálculo utilizada para o cálculo do débito de responsabilidade por 

substituição tributária, deverá apurar mensalmente, considerando todas as operações com 
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mercadorias recebidas pelo estabelecimento no período que tenham sido submetidas ao regime 

de substituição tributária: (Redação dada pelo art. 2º (Alteração 5173) do Decreto 54.938, de 19/12/19. (DOE 20/12/19) 

- Efeitos a partir de 01/04/20. Redação vigente até 31/03/20 disponível por meio do botão “Abrir notas”.) 

NOTA 01 - 

Para fins de realização do ajuste na forma prevista neste artigo, será considerado varejista o 

estabelecimento que, no exercício anterior, tenha realizado, exclusiva ou preponderantemente, saídas 

destinadas a consumidor final, ou, no caso de início de atividades, aquele que tenha informado, na 

solicitação de inscrição no CGC/TE, como atividade econômica principal a de comércio varejista, 

devendo ser mantida a forma de ajuste prevista neste artigo durante todo o ano-

calendário. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 4976) do Decreto 54.308, de 06/11/18. (DOE 07/11/18) - Efeitos a partir de 

01/01/19.) 

NOTA 02 - 

Na apuração dos valores deverá ser considerado o adicional de alíquota relativo ao AMPARA/RS, 

previsto no Livro I, art. 27, parágrafo único. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 4976) do Decreto 54.308, de 

06/11/18. (DOE 07/11/18) - Efeitos a partir de 01/01/19.) 

NOTA 03 - 

As informações apuradas devem ser registradas na Escrituração Fiscal Digital - EFD e na GIA, conforme 

o disposto em instruções baixadas pela Receita Estadual, ficando dispensada a emissão de documento 

fiscal específico para este fim. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 4976) do Decreto 54.308, de 06/11/18. (DOE 

07/11/18) - Efeitos a partir de 01/01/19.) 

NOTA 04 - 

Na apuração do ajuste previsto neste artigo serão consideradas as operações com as mercadorias 

abrangidas pelo disposto nos arts. 53-A e 53-C, exceto as destinadas ao ativo permanente ou ao uso 

ou consumo do destinatário. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5026) do Decreto 54.490, de 23/01/19. (DOE 

24/01/19) - Efeitos retroativos a 01/01/19.) 

NOTA 05 - 

Ver cálculo do limite de faturamento, art. 25-E, nota. (Acrescentado pelo art. 2º (Alteração 5173) do Decreto 

54.938, de 19/12/19. (DOE 20/12/19) - Efeitos a partir de 01/04/20.) 

NOTA 06 - 

O contribuinte substituído varejista com faturamento igual ou inferior ao limite estabelecido para a 

adesão à sistemática prevista no art. 25-E que não formalizar a opção pelo ROT ST no prazo previsto 

pelo § 2º do referido artigo, deverá, a partir de 1º de abril de 2020, realizar o ajuste na forma prevista no 

art. 25-B. (Acrescentado pelo art. 2º (Alteração 5173) do Decreto 54.938, de 19/12/19. (DOE 20/12/19) - Efeitos a partir de 

01/04/20.) 

I - 

o montante do imposto presumido, que corresponderá ao valor obtido pela aplicação da 

alíquota interna sobre o valor da base de cálculo utilizada para o cálculo do débito de 

responsabilidade por substituição tributária, informado nos documentos fiscais de aquisição das 

mercadorias, deduzido o valor correspondente às mercadorias que não sejam objeto de saídas 

destinadas a consumidor final deste Estado, ou cuja saída a consumidor final deste Estado seja 

isenta ou não tributada; (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 4976) do Decreto 54.308, de 06/11/18. (DOE 07/11/18) - 

Efeitos a partir de 01/01/19.) 
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NOTA 01 - 

Ver direito à restituição do valor do imposto pago: correspondente ao fato gerador presumido que não 

se realizar, art. 22; de mercadorias objeto de devolução, art. 25; de mercadorias cuja saída seja isenta, 

art. 23, V, art. 24-A, art. 134 e art. 134-A. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 4976) do Decreto 54.308, de 06/11/18. 

(DOE 07/11/18) - Efeitos a partir de 01/01/19.) 

NOTA 02 - 

Não serão consideradas, para fins do disposto neste inciso, as aquisições de mercadorias que não 

estejam: (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 4976) do Decreto 54.308, de 06/11/18. (DOE 07/11/18) - Efeitos a partir de 

01/01/19.) 

a) 

amparadas por Nota Fiscal emitida nos termos previstos no Livro II, art. 29, observado, ainda, o disposto 

no Livro III, art. 28, no caso de contribuinte substituído, exceto na hipótese da nota 07; (Redação dada pelo 

art. 1º (Alteração 5026) do Decreto 54.490, de 23/01/19. (DOE 24/01/19) - Efeitos retroativos a 01/01/19.) 

b) 

acompanhadas da guia de recolhimento respectiva, nos casos em que o imposto deveria ter sido pago 

no momento da ocorrência do fato gerador. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 4976) do Decreto 54.308, de 

06/11/18. (DOE 07/11/18) - Efeitos a partir de 01/01/19.) 

NOTA 03 - 

Na hipótese em que não for possível determinar a correspondência entre a base de cálculo do débito 

de substituição tributária e a respectiva mercadoria, tomar-se-á o valor que serviu de base para a 

retenção do imposto quando da última aquisição da mercadoria pelo estabelecimento, proporcional 

à quantidade adquirida. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 4976) do Decreto 54.308, de 06/11/18. (DOE 07/11/18) - 

Efeitos a partir de 01/01/19.) 

NOTA 04 - 

(Revogado pelo art. 1º (Alteração 5063) do Decreto 54.670, de 14/06/19. (DOE 18/06/19) - Efeitos retroativos a 01/04/19.) 

NOTA 05 - 

O contribuinte obrigado à apuração do ajuste na forma prevista neste artigo que detiver em estoque 

mercadorias destinadas à saída a consumidor final deste Estado deverá, ainda, inventariar as 

mercadorias recebidas com substituição tributária, ao final do dia anterior àquele em que passar a 

apurar o ajuste nos temos deste artigo, preenchendo o bloco H da Escrituração Fiscal Digital - EFD, na 

forma prevista em instruções baixadas pela Receita Estadual, e apurar o valor do imposto presumido 

correspondente, que será adjudicado em 3 (três) parcelas, mensais, iguais e sucessivas. (Redação 

dada pelo art. 1º (Alteração 5026) do Decreto 54.490, de 23/01/19. (DOE 24/01/19) - Efeitos retroativos a 01/01/19.) 

NOTA 06 - 

O contribuinte que deixar de aplicar a forma de ajuste prevista neste artigo e detiver em estoque 

mercadorias cujo valor do imposto presumido devesse ser adjudicado por ocasião do recebimento da 

mercadoria ou do inventário do estoque previsto na nota 05, deverá inventariar as mercadorias 

recebidas com substituição tributária, no final do último dia do período de apuração imediatamente 

anterior àquele em que deixar de apurar o ajuste nos temos deste artigo, preenchendo o bloco H da 

Escrituração Fiscal Digital - EFD, na forma prevista em instruções baixadas pela Receita Estadual, e 

apurar o valor do imposto presumido correspondente, que será estornado em 3 (três) parcelas, mensais, 

iguais e sucessivas. (Redação dada pelo art. 2º (Alteração 5173) do Decreto 54.938, de 19/12/19. (DOE 20/12/19) - Efeitos 

a partir de 01/04/20. Redação vigente até 31/03/20 disponível por meio do botão “Abrir notas”.) 

NOTA 07 - 

Na hipótese de mercadoria recebida de contribuinte substituído, até 30 de junho de 2019, inclusive as 

que compõem o inventário previsto na nota 05, cujo documento fiscal de aquisição não contenha a 

informação da base de cálculo utilizada para o débito de responsabilidade por substituição tributária 

e quando não for possível aplicar o disposto na nota 03, fica facultado ao contribuinte, em substituição 

ao disposto no "caput" do inciso, apurar o montante do imposto presumido da forma como ocorreria a 

tributação pelo remetente se não fosse contribuinte substituído. (Redação dada pelo art. 1º (Alteração 5060) 

do Decreto 54.659, de 02/06/19. (DOE 03/06/19, 2ª edição) - Efeitos retroativos a 01/05/19.) 

NOTA 08 - 
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Nas operações com combustíveis derivados de petróleo: (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5063) do Decreto 

54.670, de 14/06/19. (DOE 18/06/19) - Efeitos retroativos a 01/04/19.) 

a) 

para fins de cálculo do montante do imposto presumido, referente às mercadorias adquiridas até 31 

de março de 2020, em substituição à base de cálculo do débito de responsabilidade por substituição 

tributária informado no documento de aquisição, o contribuinte utilizará o Preço Médio Ponderado a 

Consumidor Final - PMPF da data da emissão desse documento fiscal, conforme divulgado em ATO 

COTEPE/PMPF; (Redação dada pelo art. 3º (Alteração 5197) do Decreto 54.970, de 30/12/19. (DOE 30/12/19 2ª ed.) - Efeitos 

a partir de 01/04/20. Redação vigente até 31/03/20 disponível por meio do botão “Abrir notas”.) 

b) 

a adjudicação ou o estorno do valor do imposto presumido correspondente ao estoque de 

mercadorias previsto, respectivamente, nas notas 05 e 06, poderá ser realizado em parcela 

única. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5063) do Decreto 54.670, de 14/06/19. (DOE 18/06/19) - Efeitos retroativos a 

01/04/19.) 

II - 

o montante do imposto efetivo, que corresponderá ao valor obtido pela aplicação da alíquota 

interna sobre o preço praticado na operação a consumidor final deste Estado constante nos 

documentos fiscais de saída das mercadorias. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 4976) do Decreto 54.308, 

de 06/11/18. (DOE 07/11/18) - Efeitos a partir de 01/01/19.) 

NOTA 01 - 

A emissão do documento fiscal na saída da mercadoria deverá observar o disposto no art. 

28. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 4976) do Decreto 54.308, de 06/11/18. (DOE 07/11/18) - Efeitos a partir de 01/01/19.) 

NOTA 02 - 

Será considerado, quando houver, o benefício da redução de base de cálculo. (Acrescentado pelo art. 1º 

(Alteração 4976) do Decreto 54.308, de 06/11/18. (DOE 07/11/18) - Efeitos a partir de 01/01/19.) 

NOTA 03 - 

Não serão consideradas na apuração do montante de que trata este inciso as saídas realizadas ao 

abrigo da isenção ou não tributadas. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 4976) do Decreto 54.308, de 06/11/18. 

(DOE 07/11/18) - Efeitos a partir de 01/01/19.) 

Art. 25-B - 

O contribuinte substituído não relacionado no art. 25-A, para fins de ajuste do montante do 

imposto retido por substituição tributária decorrente da diferença entre o preço praticado na 

operação a consumidor final e a base de cálculo utilizada para o cálculo do débito de 

responsabilidade por substituição tributária, deverá apurar, nas saídas destinadas a consumidor 

final deste Estado com mercadorias recebidas que tenham sido submetidas ao regime de 

substituição tributária: (Redação dada pelo art. 2º (Alteração 5174) do Decreto 54.938, de 19/12/19. (DOE 20/12/19) - 

Efeitos a partir de 01/04/20. Redação vigente até 31/03/20 disponível por meio do botão “Abrir notas”.) 

NOTA 01 - 

(Revogado pelo art. 2º (Alteração 5174) do Decreto 54.938, de 19/12/19. (DOE 20/12/19) - Efeitos a partir de 01/04/20. Redação 

vigente até 31/03/20 disponível por meio do botão “Abrir notas”.) 
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NOTA 02 - 

Na apuração dos valores deverá ser considerado o adicional de alíquota relativo ao AMPARA/RS, 

previsto no Livro I, art. 27, parágrafo único. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 4976) do Decreto 54.308, de 

06/11/18. (DOE 07/11/18) - Efeitos a partir de 01/01/19.) 

NOTA 03 - 

As informações apuradas devem ser registradas na Escrituração Fiscal Digital - EFD e na GIA, conforme 

o disposto em instruções baixadas pela Receita Estadual, ficando dispensada a emissão de documento 

fiscal específico para este fim. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 4976) do Decreto 54.308, de 06/11/18. (DOE 

07/11/18) - Efeitos a partir de 01/01/19.) 

NOTA 04 - 

Na apuração do ajuste previsto neste artigo serão consideradas as operações com as mercadorias 

abrangidas pelo disposto nos arts. 53-A e 53-C, exceto as destinadas ao ativo permanente ou ao uso 

ou consumo do destinatário. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5027) do Decreto 54.490, de 23/01/19. (DOE 

24/01/19) - Efeitos retroativos a 01/01/19.) 

I - 

o montante do imposto efetivo, que corresponderá ao valor obtido pela aplicação da alíquota 

interna sobre o preço praticado na operação a consumidor final deste Estado constante nos 

documentos fiscais de saída das mercadorias submetidas ao regime de substituição 

tributária; (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 4976) do Decreto 54.308, de 06/11/18. (DOE 07/11/18) - Efeitos a partir de 

01/01/19.) 

NOTA 01 - 

A emissão do documento fiscal na saída da mercadoria deverá observar o disposto no art. 

28. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 4976) do Decreto 54.308, de 06/11/18. (DOE 07/11/18) - Efeitos a partir de 01/01/19.) 

NOTA 02 - 

Será considerado, quando houver, o benefício da redução de base de cálculo. (Acrescentado pelo art. 1º 

(Alteração 4976) do Decreto 54.308, de 06/11/18. (DOE 07/11/18) - Efeitos a partir de 01/01/19.) 

NOTA 03 - 

Não serão consideradas na apuração do montante de que trata este inciso as saídas realizadas ao 

abrigo da isenção ou não tributadas. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 4976) do Decreto 54.308, de 06/11/18. 

(DOE 07/11/18) - Efeitos a partir de 01/01/19.) 

II - 

o montante do imposto presumido, que corresponderá ao valor obtido pela aplicação da 

alíquota interna sobre o valor da base de cálculo do débito de substituição tributária, informado 

nos documentos fiscais de aquisição das mercadorias submetidas ao regime de substituição 

tributária que foram objeto de operações de saídas destinadas a consumidor final deste Estado, 

exceto se isentas ou não tributadas. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 4976) do Decreto 54.308, de 06/11/18. 

(DOE 07/11/18) - Efeitos a partir de 01/01/19.) 

NOTA 01 - 
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Não serão consideradas, para fins do disposto neste inciso, as aquisições de mercadorias que não 

estejam: (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 4976) do Decreto 54.308, de 06/11/18. (DOE 07/11/18) - Efeitos a partir de 

01/01/19.) 

a) 

amparadas por Nota Fiscal emitida nos termos previstos no Livro II, art. 29, observado, ainda, o disposto 

no Livro III, art. 28, no caso de contribuinte substituído, exceto na hipótese da nota 03; (Redação dada pelo 

art. 1º (Alteração 5027) do Decreto 54.490, de 23/01/19. (DOE 24/01/19) - Efeitos retroativos a 01/01/19.) 

b) 

acompanhadas da guia de recolhimento respectiva, nos casos em que o imposto deveria ter sido pago 

no momento da ocorrência do fato gerador. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 4976) do Decreto 54.308, de 

06/11/18. (DOE 07/11/18) - Efeitos a partir de 01/01/19.) 

NOTA 02 - 

Na hipótese em que não for possível determinar a correspondência entre a base de cálculo do débito 

de substituição tributária e a respectiva mercadoria, tomar-se-á o valor que serviu de base para a 

retenção do imposto quando da última aquisição da mercadoria pelo estabelecimento, proporcional 

à quantidade saída. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 4976) do Decreto 54.308, de 06/11/18. (DOE 07/11/18) - Efeitos 

a partir de 01/01/19.) 

NOTA 03 - 

Na hipótese de mercadoria recebida de contribuinte substituído, até 30 de junho de 2019, cujo 

documento fiscal de aquisição não contenha a informação da base de cálculo utilizada para o débito 

de responsabilidade por substituição tributária e quando não for possível aplicar o disposto na nota 02, 

fica facultado ao contribuinte, em substituição ao disposto no "caput" do inciso, apurar o montante do 

imposto presumido da forma como ocorreria a tributação pelo remetente se não fosse contribuinte 

substituído. (Redação dada pelo art. 1º (Alteração 5060) do Decreto 54.659, de 02/06/19. (DOE 03/06/19, 2ª edição) - Efeitos 

retroativos a 01/05/19.) 

NOTA 04 - 

Nas operações com combustíveis derivados de petróleo, para fins de cálculo do montante do imposto 

presumido referente às mercadorias adquiridas até 31 de março de 2020, em substituição à base de 

cálculo do débito de responsabilidade por substituição tributária informado no documento de 

aquisição, o contribuinte utilizará o Preço Médio Ponderado a Consumidor Final - PMPF da data da 

emissão desse documento fiscal, conforme divulgado em ATO COTEPE/PMPF. (Redação dada pelo art. 3º 

(Alteração 5198) do Decreto 54.970, de 30/12/19. (DOE 30/12/19 2ª ed.) - Efeitos a partir de 01/04/20. Redação vigente até 

31/03/20 disponível por meio do botão “Abrir notas”.) 

Art. 25-C - 

Ao final de cada período de apuração, deverá ser deduzido do montante do imposto efetivo o 

montante do imposto presumido, calculados na forma dos arts. 25-A ou 25-B, sendo que: (Redação 

dada pelo art. 1º (Alteração 5066) do Decreto 54.671, de 14/06/19. (DOE 18/06/19) - Efeitos a partir do período de apuração 

de março de 2019.) 

I - 

o saldo positivo constituirá valor a complementar, que: (Redação dada pelo art. 1º (Alteração 5066) 

do Decreto 54.671, de 14/06/19. (DOE 18/06/19) - Efeitos a partir do período de apuração de março de 2019.) 

a) 
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poderá ser compensado com: (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5066) do Decreto 54.671, de 14/06/19. (DOE 

18/06/19) - Efeitos a partir do período de apuração de março de 2019.) 

NOTA - 

Ver Livro I, art. 37, § 8º. (Redação dada pelo art. 1º (Alteração 5066) do Decreto 54.671, de 14/06/19. (DOE 18/06/19) - 

Efeitos a partir do período de apuração de março de 2019.) 

1 - 

saldo credor do imposto de responsabilidade por substituição tributária ou com saldo credor do 

imposto próprio, se houver; (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5066) do Decreto 54.671, de 14/06/19. (DOE 

18/06/19) - Efeitos a partir do período de apuração de março de 2019.) 

2 - 

valor a restituir acumulado em períodos anteriores ou recebido em transferência de outro 

estabelecimento do mesmo contribuinte localizado neste Estado; (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 

5066) do Decreto 54.671, de 14/06/19. (DOE 18/06/19) - Efeitos a partir do período de apuração de março de 2019.) 

b) 

após as compensações previstas na alínea "a", restando valor a complementar, o recolhimento 

ocorrerá no prazo previsto no Apêndice III, Seção II, item XII; (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5066) 

do Decreto 54.671, de 14/06/19. (DOE 18/06/19) - Efeitos a partir do período de apuração de março de 2019.) 

NOTA - 

O imposto deverá ser pago em separado utilizando código de receita específico para 

complementação de imposto retido por substituição tributária, conforme o disposto em instruções 

baixadas pela Receita Estadual. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5066) do Decreto 54.671, de 14/06/19. (DOE 

18/06/19) - Efeitos a partir do período de apuração de março de 2019.) 

II - 

o saldo negativo constituirá valor a restituir, que: (Redação dada pelo art. 1º (Alteração 5066) do Decreto 54.671, 

de 14/06/19. (DOE 18/06/19) - Efeitos a partir do período de apuração de março de 2019.) 

a) 

poderá ser: (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5066) do Decreto 54.671, de 14/06/19. (DOE 18/06/19) - Efeitos a partir 

do período de apuração de março de 2019.) 

1 - 
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utilizado para compensar com saldo devedor do imposto de responsabilidade por substituição 

tributária ou com saldo devedor do imposto próprio, se houver; (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5066) 

do Decreto 54.671, de 14/06/19. (DOE 18/06/19) - Efeitos a partir do período de apuração de março de 2019.) 

2 - 

após a compensação prevista no número 1, transferido, na data do termo final do período de 

apuração, a outro estabelecimento do mesmo contribuinte localizado neste Estado; (Acrescentado 

pelo art. 1º (Alteração 5066) do Decreto 54.671, de 14/06/19. (DOE 18/06/19) - Efeitos a partir do período de apuração de 

março de 2019.) 

NOTA - 

O valor a restituir transferido nos termos deste número poderá, além da hipótese de compensação 

prevista no inciso I, "a", 2", ser utilizado para compensar saldo devedor do imposto próprio do 

estabelecimento recebedor. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5066) do Decreto 54.671, de 14/06/19. (DOE 

18/06/19) - Efeitos a partir do período de apuração de março de 2019.) 

b) 

após as utilizações previstas na alínea "a", restando valor a restituir, será transferido para o período 

ou períodos seguintes. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5066) do Decreto 54.671, de 14/06/19. (DOE 18/06/19) - 

Efeitos a partir do período de apuração de março de 2019.) 

Art. 25-D - 

A partir de 1º de março de 2020, o contribuinte substituído cadastrado no código 4731-8/00 da 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE que não puder restituir-se na forma do 

art. 25-C dos valores acumulados em decorrência da diferença entre a base de cálculo utilizada 

para o cálculo do débito de responsabilidade por substituição tributária e o preço praticado na 

operação a consumidor final, poderá ceder o direito correspondente ao valor a restituir à refinaria 

de petróleo ou suas bases ou ao formulador de combustíveis, deste Estado, mediante acordo 

entre os interessados, observados os termos e condições previstos em instruções baixadas pela 

Receita Estadual. (Acrescentado pelo art. 2º (Alteração 5106) do Decreto 54.783, de 02/09/19. (DOE 02/09/19, 2ª edição) 

- Efeitos a partir de 01/03/20.) 

§ 1º - 
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A cedência prevista neste artigo fica condicionada: (Acrescentado pelo art. 2º (Alteração 5106) do Decreto 

54.783, de 02/09/19. (DOE 02/09/19, 2ª edição) - Efeitos a partir de 01/03/20.) 

a) 

a que o contribuinte cedente e as empresas que com ele mantenham relação de 

interdependência ou sejam por ele controladas e, ainda, a empresa que seja sua 

controladora: (Acrescentado pelo art. 2º (Alteração 5106) do Decreto 54.783, de 02/09/19. (DOE 02/09/19, 2ª edição) - 

Efeitos a partir de 01/03/20.) 

1 - 

estejam em dia com o pagamento do imposto; (Acrescentado pelo art. 2º (Alteração 5106) do Decreto 54.783, 

de 02/09/19. (DOE 02/09/19, 2ª edição) - Efeitos a partir de 01/03/20.) 

2 - 

não tenham crédito tributário inscrito como Dívida Ativa, exceto se o crédito tributário 

correspondente estiver extinto, com a exigibilidade suspensa ou garantido na forma da 

lei; (Acrescentado pelo art. 2º (Alteração 5106) do Decreto 54.783, de 02/09/19. (DOE 02/09/19, 2ª edição) - Efeitos a partir 

de 01/03/20.) 

b) 

ao deferimento pela Receita Estadual, mediante solicitação do contribuinte, subordinando-se à 

condição resolutória de ulterior constatação de irregularidade nos saldos que deram origem à 

cessão. (Acrescentado pelo art. 2º (Alteração 5106) do Decreto 54.783, de 02/09/19. (DOE 02/09/19, 2ª edição) - Efeitos a 

partir de 01/03/20.) 

§ 2º - 

O aproveitamento, pelo destinatário, do saldo de valor a restituir recebido, fica condicionado à 

verificação da regularidade da autorização, e implicará sujeição aos efeitos da condição 

resolutória eventualmente realizada. (Acrescentado pelo art. 2º (Alteração 5106) do Decreto 54.783, de 02/09/19. 

(DOE 02/09/19, 2ª edição) - Efeitos a partir de 01/03/20.) 

NOTA - 

Constatada irregularidade na formação do saldo de valor a restituir recebido, resolve-se a cedência, 

devendo o destinatário, mediante notificação da Receita Estadual, estornar o valor correspondente ao 
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saldo indevidamente utilizado, salvo se comprovar o pagamento, por quem lhe tenha feito a cessão, 

do crédito tributário correspondente. (Acrescentado pelo art. 2º (Alteração 5106) do Decreto 54.783, de 02/09/19. 

(DOE 02/09/19, 2ª edição) - Efeitos a partir de 01/03/20.) 

§ 3º - 

É vedada a transferência para estabelecimento de terceiro do direito correspondente ao valor a 

restituir recebido em cedência de outro contribuinte. (Acrescentado pelo art. 2º (Alteração 5106) do Decreto 

54.783, de 02/09/19. (DOE 02/09/19, 2ª edição) - Efeitos a partir de 01/03/20.) 

Subseção IV-B (Art. 25-E) 

Do Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária - ROT ST 

 

  (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5171) do Decreto 54.938, de 19/12/19. (DOE 20/12/19) - Efeitos a partir de 01/01/20 - 

Conv. ICMS 67/19.) 

Art. 25-E - 

Fica instituído, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, o Regime Optativo de 

Tributação da Substituição Tributária - ROT ST, em substituição ao ajuste do imposto retido por 

substituição tributária previsto na Subseção IV-A, aplicável aos contribuintes substituídos com 

faturamento igual ou inferior a R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), em relação às 

saídas destinadas a consumidor final deste Estado com as mercadorias que tenham sido 

submetidas ao regime de substituição tributária. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5171) do Decreto 54.938, 

de 19/12/19. (DOE 20/12/19) - Efeitos a partir de 01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

NOTA - 

O cálculo do limite de faturamento previsto neste artigo será realizado conforme instruções baixadas 

pela Receita Estadual, considerando-se: (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5171) do Decreto 54.938, de 19/12/19. 

(DOE 20/12/19) - Efeitos a partir de 01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

a) 

a soma do faturamento de todos os estabelecimentos do contribuinte localizados neste Estado no 

período de novembro de 2018 a outubro de 2019; (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5171) do Decreto 54.938, 

de 19/12/19. (DOE 20/12/19) - Efeitos a partir de 01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

b) 

para o contribuinte que tenha iniciado as suas atividades após novembro de 2018 e até outubro de 

2019, os valores previstos serão reduzidos, proporcionalmente, ao número de meses correspondentes 

ao período de atividade em relação ao total previsto na alínea "a"; (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5171) 

do Decreto 54.938, de 19/12/19. (DOE 20/12/19) - Efeitos a partir de 01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

c) 
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no caso de início de atividades após outubro de 2019, será adotada a previsão de faturamento 

informada pelo contribuinte. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5171) do Decreto 54.938, de 19/12/19. (DOE 

20/12/19) - Efeitos a partir de 01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

§ 1º - 

Na vigência do ROT ST: (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5171) do Decreto 54.938, de 19/12/19. (DOE 20/12/19) - 

Efeitos a partir de 01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

a) 

não será exigido do contribuinte substituído participante do ROT ST o imposto correspondente à 

complementação do ICMS retido por substituição tributária, nos casos em que o preço praticado 

na operação a consumidor final for superior à base de cálculo utilizada para o cálculo do débito 

de responsabilidade por substituição tributária; (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5171) do Decreto 54.938, 

de 19/12/19. (DOE 20/12/19) - Efeitos a partir de 01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

b) 

o contribuinte substituído participante do ROT ST: (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5171) do Decreto 54.938, 

de 19/12/19. (DOE 20/12/19) - Efeitos a partir de 01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

1 - 

não poderá utilizar qualquer crédito ou exigir a restituição do imposto, correspondente à 

diferença do ICMS retido por substituição tributária, nos casos em que o preço praticado na 

operação a consumidor final for inferior à base de cálculo utilizada para o cálculo do débito de 

responsabilidade por substituição tributária, ou utilizar qualquer outro crédito que caracterize 

discordância com a sistemática do ROT ST ou com a definição da base de 

cálculo; (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5171) do Decreto 54.938, de 19/12/19. (DOE 20/12/19) - Efeitos a partir de 

01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

2 - 

deverá renunciar, de forma expressa, irrevogável e irretratável, a qualquer discussão, 

administrativa ou judicial, relacionada à diferença entre a base de cálculo utilizada para o 

cálculo do débito de responsabilidade por substituição tributária e o preço praticado na 
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operação a consumidor final, inclusive à aplicação de decisões transitadas em julgado, bem 

como desistir das ações, recursos, pedidos de restituição ou defesas já interpostos; (Acrescentado pelo 

art. 1º (Alteração 5171) do Decreto 54.938, de 19/12/19. (DOE 20/12/19) - Efeitos a partir de 01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

NOTA 01 - 

A exigência prevista neste dispositivo abrange, também: (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5171) do Decreto 

54.938, de 19/12/19. (DOE 20/12/19) - Efeitos a partir de 01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

a) 

a necessidade de renúncia em relação às discussões propostas por entidade que represente o 

contribuinte, devendo ser formalizada a renúncia do contribuinte à discussão, caso a entidade não o 

faça; (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5171) do Decreto 54.938, de 19/12/19. (DOE 20/12/19) - Efeitos a partir de 

01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

b) 

pedidos de restituição de valores relacionados à diferença entre a base de cálculo utilizada para o 

cálculo do débito de responsabilidade por substituição tributária e o preço praticado na operação a 

consumidor final no período anterior a 1º de janeiro de 2019. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5171) 

do Decreto 54.938, de 19/12/19. (DOE 20/12/19) - Efeitos a partir de 01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

NOTA 02 - 

Constatada pela Receita Estadual, após a adesão do contribuinte substituído ao ROT ST, a existência 

de discussão relacionada à diferença entre a base de cálculo utilizada para o cálculo do débito de 

responsabilidade por substituição tributária e o preço praticado na operação a consumidor final 

proposta pelo contribuinte ou por entidade que o represente, o contribuinte será intimado a apresentar, 

no prazo de até 30 (trinta) dias, prova da renúncia à discussão. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5171) 

do Decreto 54.938, de 19/12/19. (DOE 20/12/19) - Efeitos a partir de 01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

NOTA 03 - 

A intimação prevista na nota 02 poderá ser realizada por meio de informação disponibilizada no Portal 

e-CAC do contribuinte, disponível no "site" da Receita 

Estadual http://www.receita.fazenda.rs.gov.br. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5171) do Decreto 54.938, de 

19/12/19. (DOE 20/12/19) - Efeitos a partir de 01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

NOTA 04 - 

A inobservância, pelo contribuinte, do disposto na nota 02 implicará sua exclusão da sistemática, 

devendo ser observado o disposto no § 4º. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5171) do Decreto 54.938, de 

19/12/19. (DOE 20/12/19) - Efeitos a partir de 01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

3 - 

deverá participar do "Programa de Fidelidade NFG", conforme instruções baixadas pela Receita 

Estadual. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5171) do Decreto 54.938, de 19/12/19. (DOE 20/12/19) - Efeitos a partir de 

01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

§ 2º - 

O contribuinte substituído poderá formalizar a opção pelo ROT ST nos termos de instruções 

baixadas pela Receita Estadual, observados os seguintes prazos: (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 

5171) do Decreto 54.938, de 19/12/19. (DOE 20/12/19) - Efeitos a partir de 01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

NOTA 01 - 
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A opção pelo ROT ST: (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5171) do Decreto 54.938, de 19/12/19. (DOE 20/12/19) - Efeitos 

a partir de 01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

a) 

deverá abranger a totalidade dos estabelecimentos do contribuinte que realizem operações com as 

mercadorias previstas no "caput"; (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5171) do Decreto 54.938, de 19/12/19. (DOE 

20/12/19) - Efeitos a partir de 01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

b) 

exercida nos prazos previstos nas alíneas deste parágrafo, produzirá efeitos desde: (Acrescentado pelo art. 

1º (Alteração 5171) do Decreto 54.938, de 19/12/19. (DOE 20/12/19) - Efeitos a partir de 01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

1 - 

1º de janeiro de 2020, para contribuintes não optantes pelo Simples Nacional e que estejam inscritos em 

31 de dezembro de 2019; (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5171) do Decreto 54.938, de 19/12/19. (DOE 20/12/19) - 

Efeitos a partir de 01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

2 - 

o início das atividades da empresa ou da data da sua exclusão do Simples Nacional, nos demais 

casos. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5171) do Decreto 54.938, de 19/12/19. (DOE 20/12/19) - Efeitos a partir de 

01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

NOTA 02 - 

Após a opção, o contribuinte será mantido no ROT ST durante todo o ano calendário, limitado ao prazo 

de vigência do regime e ressalvada a hipótese de exclusão prevista no § 4º. (Acrescentado pelo art. 1º 

(Alteração 5171) do Decreto 54.938, de 19/12/19. (DOE 20/12/19) - Efeitos a partir de 01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

a) 

28 de fevereiro de 2020, para contribuintes não optantes pelo Simples Nacional e que estejam 

inscritos em 31 de dezembro de 2019; (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5171) do Decreto 54.938, de 19/12/19. 

(DOE 20/12/19) - Efeitos a partir de 01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

b) 

último dia do mês subsequente ao: (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5171) do Decreto 54.938, de 19/12/19. 

(DOE 20/12/19) - Efeitos a partir de 01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

1 - 

do início das atividades, para contribuintes que iniciarem as atividades a partir de 1º de janeiro 

de 2020; (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5171) do Decreto 54.938, de 19/12/19. (DOE 20/12/19) - Efeitos a partir de 

01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

2 - 

da exclusão do Simples Nacional, para contribuintes que deixarem o regime a partir de 1º de 

janeiro de 2020. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5171) do Decreto 54.938, de 19/12/19. (DOE 20/12/19) - Efeitos a 

partir de 01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

§ 3º - 
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Os estabelecimentos que até o ingresso no ROT ST estejam obrigados ou tenham optado por 

realizar o ajuste do imposto retido por substituição tributária nos termos do art. 25-A e detiverem 

em estoque mercadorias cujo valor do imposto presumido devesse ser adjudicado por ocasião 

do recebimento da mercadoria ou do inventário do estoque previsto na nota 05 do inciso I do art. 

25-A, deverão: (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5171) do Decreto 54.938, de 19/12/19. (DOE 20/12/19) - Efeitos a 

partir de 01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

NOTA 01 - 

Os contribuintes substituídos varejistas que, na forma prevista pelo Decreto nº 54.783, de 02/09/19, 

tenham sido mantidos no ROT ST Combustíveis até 31 de dezembro de 2019, deverão: (Acrescentado pelo 

art. 1º (Alteração 5171) do Decreto 54.938, de 19/12/19. (DOE 20/12/19) - Efeitos a partir de 01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

a) 

se optarem pelo ROT ST até 28 de fevereiro de 2020, além da necessidade de observação das demais 

obrigações previstas na sistemática, estornar, até o encerramento do prazo para opção pelo ROT ST, o 

eventual saldo remanescente do imposto presumido correspondente ao estoque de mercadorias 

abrangidas pelo ROT ST Combustíveis. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5171) do Decreto 54.938, de 19/12/19. 

(DOE 20/12/19) - Efeitos a partir de 01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

b) 

nos demais casos, observar o disposto na nota 05 do inciso I do art. 25-A. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 

5171) do Decreto 54.938, de 19/12/19. (DOE 20/12/19) - Efeitos a partir de 01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

NOTA 02 - 

O disposto na alínea "a" da nota 01 não afasta a exigência prevista neste parágrafo em relação aos 

estabelecimentos não abrangidos pelo ROT ST Combustíveis. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5171) 

do Decreto 54.938, de 19/12/19. (DOE 20/12/19) - Efeitos a partir de 01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

a) 

inventariar o estoque de mercadorias abrangidas pelo ROT ST, preenchendo o bloco H da 

Escrituração Fiscal Digital - EFD, na forma prevista em instruções baixadas pela Receita Estadual, 

no fim do último dia do período de apuração imediatamente anterior àquele em que deixar de 

apurar o ajuste nos temos do art. 25-A; (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5171) do Decreto 54.938, de 19/12/19. 

(DOE 20/12/19) - Efeitos a partir de 01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

b) 

apurar o valor do imposto presumido correspondente, que será estornado em 3 (três) parcelas, 

mensais, iguais e sucessivas. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5171) do Decreto 54.938, de 19/12/19. (DOE 

20/12/19) - Efeitos a partir de 01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

§ 4º - 
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O descumprimento pelo contribuinte de qualquer das condições previstas na alínea "b" do § 1º 

implicará na exclusão do ROT ST. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5171) do Decreto 54.938, de 19/12/19. (DOE 

20/12/19) - Efeitos a partir de 01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

NOTA - 

Na hipótese de exclusão, o contribuinte deverá, no prazo de 30 (trinta) dias da data de ciência da 

exclusão, realizar o ajuste do montante do imposto retido por substituição tributária nos termos dos arts. 

25-A a 25-C, que deverá abranger o período desde a data de ingresso no ROT ST. (Acrescentado pelo art. 

1º (Alteração 5171) do Decreto 54.938, de 19/12/19. (DOE 20/12/19) - Efeitos a partir de 01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

§ 5º - 

O ROT ST poderá ser avaliado a qualquer tempo pela Receita Estadual, considerando, entre outros 

aspectos, o percentual de adesão dos contribuintes ao ROT ST, podendo ser cancelado na 

hipótese em que sua aplicação revelar-se prejudicial aos interesses do Estado. (Acrescentado pelo art. 

1º (Alteração 5171) do Decreto 54.938, de 19/12/19. (DOE 20/12/19) - Efeitos a partir de 01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 

NOTA - 

Na hipótese de cancelamento, os contribuintes serão cientificados da data de início de seus efeitos e 

das providências a serem adotadas. (Acrescentado pelo art. 1º (Alteração 5171) do Decreto 54.938, de 19/12/19. 

(DOE 20/12/19) - Efeitos a partir de 01/01/20 - Conv. ICMS 67/19.) 
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