
Legislação Base: 

Livro III, Título III 

Subseção IV-A (Arts. 25-A a 25-D) 

Do Ajuste do Imposto Retido por Substituição Tributária 

 

   

Art. 25-A – (aqui esclarece que faturamentos acima de 78.000.000,00 

continuam apurando pelo art. 25ª – CRÉDITOS PELAS ENTRADAS E DÉBITOS PELAS SAÍDAS): 

 

O contribuinte substituído varejista com faturamento superior ao limite (78.000.000,00) 

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 mercadorias recebidas pelo estabelecimento no período que tenham sido 

submetidas ao regime de substituição tributária. 

 

(Aqui esclarece que quem não quiser optar pelo ROT, ou seja, quiser continuar realizando o ajuste, 

a parti de 01/04 fará a apuração pelo artigo 25B – não credita na entrada, só busca crédito 

proporcional a saída com débito): 

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.  

 

(Aqui esclarece que QUEM NÃO OPTAR pelo ROT fará a devolução do crédito de estoque de itens 

ST referente a 31/03): 

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.   

 

 

 

NOTA 08 - 

Nas operações com combustíveis derivados de petróleo:  

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;  

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.  

 

 


