
Mirassol D’Oeste – Mato Grosso, 31 de março de 2017.

Circular – DF - nº 03/2017

De : C & L Contabilidade

P/ : Conta Corrente Fiscal - CCF da SEFAZ-MT

A SEFAZ através do Decreto 392 de 30 de maio de 2011, instituiu o Regime de Estimativa
Simplificado, objetivando a simplificação no cálculo do ICMS nas operações de aquisições
interestaduais e das Indústrias mato-grossenses, com aplicação de percentual fixo para
todas as operações, de acordo com o Código de Atividade Econômica Principal – CNAE nos
termos do Anexo XIII.

Com a vigência da ESTIMATIVA SIMPLIFICADA, também conhecido como CARGA-MÉDIA
a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso passou a gerar e lançar no Conta
Corrente Fiscal - CCF do contribuinte o imposto apurado pelas aquisições interestaduais de
bens e mercadoria, com prazo para recolhimento até o 20º (vigésimo) dia do segundo mês
subsequente ao da entrada da mercadoria no Estado de Mato Grosso.

Nos primeiros dias do mês de vencimento a SEFAZ-MT, disponibiliza o relatório com todas
as Notas Fiscais e os valores lançados para cada operação, com base nesse relatório o
contribuinte faz a conciliação dos valores lançados, verificando principalmente:

1. O lançamento de ICMS já recolhido de forma antecipada;
2. A falta de lançamento do ICMS, referente operações realizadas no período de

referência.

Ao final da conciliação o contribuinte que identificar lançamentos na forma do Item 1 entrará
em contato com o Contador responsável para impugnar o ICMS lançado no CCF. Nos casos
de falta de lançamento do imposto, o mesmo deve providenciar a emissão do DAR-AUT ou
solicitá-lo ao Contador Responsável, para o recolhimento tempestivamente, evitando os
custos com encargos de mora, caso a SEFAZ-MT venha lançar o imposto
intempestivamente.

A manutenção da Certidão Negativa de Débitos - CND é obrigatória para usufruir dos
benefícios fiscais de Isenções, base de cálculo reduzida e créditos outorgados, sendo
condicionado a informação do nº da C.N.D SEFAZ-MT, nos documentos fiscais emitidos,
principalmente para os contribuinte Optantes Pelo Simples Nacional.

Base legal: Artigo 157 a 171 Decreto 2212/2014 do RICMS-MT.

Ficamos ao vosso inteiro dispor, para prestar-lhes maiores esclarecimentos.

Silvio Luiz
Assessoria Fiscal/Contábil


