
MirassolD’Oeste– MatoGrosso,10 dejaneirode2017.

Circular– DF - nº 01.2017

De : C & L Contabilidade

P/ : Todos os clientes contribuintes do ICMS.

ASSUNTO: Alterações do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso,
através do Decretos publicados no dia 28/12/2016, vejamos:

Decreto nº 777,revogou o artigo 5º do Anexo VI, que concedia crédito presumido de 41,667% do valor do
ICMS devido na vendas interestaduais de gado em pé bovino e bubalino, dessa forma o imposto passará de
7,00% para 12,00% do valor da operação,com efeitos a partir de 01 de abril de 2017;

Decreto nº 778,revogou os parágrafos de 5º à 12º e 17º todos do artigo 2º, parágrafo 5º do artigo 4º e
parágrafo 2º do artigo 7º, todos do Anexo X, que disciplinavatratamento diferenciado com carga tributária
majorada para as mercadorias: Material de Construção, Tintas, diluentes, solventes, móveis em geral,
embalagens, colchões, travesseiros e espumas. Dessa formaa tributação será pela ESTIMATIVA
SIMPLIFICADA, considerando a carga tributária que estiverfixada para o CNAE no Anexo XIII.
O material de construção, tintas, vernizes, diluentes e solventes que estiverem relacionados pelo CEDEM,
serão tributados em 10,15% do valor da operação, condicionado ao recolhimento antecipado, antes da
entrada no território mato-grossense,com efeitos na data da sua publicação;

Decreto nº 780, prorrogou para 10 de abril de 2017, o benefício do Programa REFIS-MT, que concede
redução de até 100% nos juros e multas dos créditos tributários inscritos ou não em dívida ativa,
correspondentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2012, e redução de até 75% para os
créditos tributários correspondentes a fatos geradores ocorridos no período de 1° de janeiro de 2013 até 31
de dezembro de 2015;

Decreto nº 782,disciplina em caráter excepcional a dispensa do prévio exame da admissibilidade das
defesas apresentadas pelos contribuintes com protocolo até a data da publicação do decreto, ou seja, 28 de
dezembro de 2016. Ficando com a exigibilidade suspensa até adata de 31 de março de 2017, podendo ser
restabelecido mediante análise do processo quando resultar pelo Indeferimento do pedido;

Decreto nº 784,acrescentou no Anexo IX o artigo 2º-A, exigindo a apresentação da Declaração de
Substituição Tributária, Diferencial de Alíquotas e Antecipação - DeSTDA, conforme Ajuste SINIEF 12-
2015, para os contribuintes optantes pelo Simples Nacional, que deverá ser gerado e enviado até o dia 28
(vinte e oito) do mês subsequente ao encerramento do períodode apuração, ou quando for o caso até o
1º primeiro dia útil imediatamente seguinte;

Decreto nº 786, excluiu do regime da Estimativa Simplificada, as operações com aquisição interestadual
de bens e mercadorias arroladas nos Anexos do Convênio ICMS 52/1991, passando para apuração normal
ou regime da substituição tributária do ICMS, com recolhimento antecipado, quando também constar no
Protocolo ICMS 41/2008, dessa forma nas operações com máquinas industriais arroladas no Anexo I do
Convênio 52/91, terá carga tributária interna de 8,80% e o ICMS Diferencial de Alíquotas de 3,66%.



Já paraasmáquinase implementosagrícolasdo Anexo II do Convênio 52/91,terá carga
tributária de 5,60%e o ICMS Diferencialde Al íquotasde 1,50%,efeitos retroagidosa
01 de janeiro de 2016;

Decretonº 787, prorrogoumaisumavez, para01 de janeirode 2018,a obrigatoriedade
de emissão da Nota Fiscal Eletrônica - NFe, para o contribuinte produtor rural;

Decreto nº 788, regulamentou no artigo 1.056, parágrafo único, quanto a obrigatoriedade de informar o Código
Especificador da Substituição Tributária - CEST, com sete dígitos, a partir de 01 de julho de 2017 para todas as
empresas que comercializam produtos listados na tabela trazida pelo Convênio ICMS 92 de 2015 -
independentemente de estarem sujeitos à substituição tributária - e que utilizem ECF, NF-e ou NFC-e.

Também foi regulamentado o artigo 343, §2º e §13º, exigindo oManifesto Eletrônico de Documentos Fiscais -
MDF-e, para os transportadores inscritos no Estado, obrigados a emissão do CT-e e para o contribuinte emitente
da NF-e (modelo 55) no transporte de bens e mercadorias, realizados em veículos próprios, arrendados ou
mediante contratação de transportador autonômo de cargas;

Decreto nº 789, regulamentou o artigo 428, §13º, exigindo a obrigatoriedade da escrituração do Livro
Registro de Controle da Produção e do Estoque em relação ao bloco K da EFDnas seguintes datas:

� 1º de janeiro de 2017, para as industriasclassificadasnas divisões 10 a 32 da Classificação
Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, com faturamento igual ou superior a R$-
300.000.000,00 (trezentos milhões de reais);

� 1º de janeiro de 2018, para as industriasclassificadasnas divisões 10 a 32 da Classificação
Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, com faturamento igual ou superior a R$-
78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais);

� 1º dejaneirode2019,paraasdemaisindustrias,atacadistasclassificadosnosgrupos462a 469da
CNAE e estabelecimentos equiparados ao industrial.

Decreto nº 792, modifica a forma de registro nos sistemas eletrônicos e controle cadastrais da SEFAZ de
medidas cautelares administrativas, que passam a ser registradas pela autoridade administrativa (unidades
administrativas de fiscalização de trânsito, aduaneira, auditoria, cadastro e controles, investigação,
inclusive aquela que por determinação de órgãos de controleexterno como MPE) que determinar a medida
cautelar administrativa.

Estamos à vossa disposição para maiores esclarecimentos, se necessário.

Atenciosamente,

Silvio Luiz
Assessoria Fiscal/Contábil


