
 

Mirassol D’Oeste – Mato Grosso, 29 de novembro de 2017. 
 
 
Circular – DF - nº 05/2017 
 
 
De: C&L Contabilidade 
 
 
Para: Clientes contribuintes do ICMS. 
 
 
ASSUNTO: Alteração no PRAZO para recolhimento do ICMS. 
 
 
A Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, através da publicação da Portaria nº 204 em 28 
de novembro de 2017, alterou o prazo para recolhimento do ICMS, antecipando para até o 8º (oitavo) 
dia do 2º (segundo) mês subsequente ao da entrada da mercadoria no território Mato-grossense, 

imediatamente, já considerando os vencimentos em dezembro/2017, os seguintes impostos: 
 

 ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA; 

 ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA, complementar Material de Construção; 

 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS, contribuinte Regime Apuração Normal do ICMS; e 

 
Fica também alterado para recolhimento até o 8º (oitavo) dia do 2º (segundo) mês subsequente ao da 
saída da produção do Industrial mato-grossense, o ICMS-ST retido pelo contribuinte credenciado 
como Substituto Tributário, mesmo prazo será aplicado para o contribuinte Optante Pelo Simples 
Nacional, nas operações com INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS. 

 
Quanto ao ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA, 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, 
que são enviados imediatamente ao contribuinte para a conciliação dos valores lançados, verificando 
principalmente: 
 

 O lançamento de ICMS já recolhido de forma antecipada; 

 A falta de lançamento do ICMS, referente operações realizadas no período de referência. 

Qualquer inconsistência encontrada, o contribuinte deverá comunicar o Contador responsável para 
impugnar o ICMS lançado no Conta Corrente Fiscal - CCF, ou, no caso de falta de lançamento do 
imposto, providenciar a emissão do DAR-AUT ou solicitá-lo ao Contador responsável, para o 
recolhimento tempestivamente, evitando custos com encargos de mora, caso a SEFAZ-MT venha 
lançar o imposto intempestivamente.  
 
A Certidão Negativa de Débitos - CND é obrigatória para usufruir dos benefícios fiscais de isenções, 
base de cálculo reduzida e créditos outorgados, sendo condicionada a informação do nº da C.N.D 
SEFAZ-MT, nos documentos fiscais emitidos, principalmente para os contribuinte Optantes pelo 
Simples Nacional. 
 
Ficamos ao vosso inteiro dispor, para prestar-lhes maiores esclarecimentos. 

 

 

 

Silvio Luiz  
Assessoria Fiscal/Contábil 


