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Minuta apresentada no dia 3/11/2016 

Versão 3.3 para debate preliminar e aperfeiçoamento 
 

	

LEI X.XXX, de XX-XX-2016 

Dispõe sobre a instituição do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO: 

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 

 
TÍTULO I - Do Imposto 

CAPÍTULO I - Da Incidência 

 

Artigo 1º - O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incide sobre:  

I- operação relativa à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação, bebidas e outras 
mercadorias em qualquer estabelecimento; 

II - prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via; 

III- prestação onerosa de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a 
recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza; 

IV- fornecimento de mercadorias com prestação de serviços: 

a) não compreendidos na competência tributária dos municípios; 

b) compreendidos na competência tributária dos municípios, mas que, por indicação expressa de lei 
complementar, sujeitem-se à incidência do imposto de competência estadual; 

V - entrada de mercadorias ou bem, importados do exterior por pessoa física ou jurídica, qualquer que seja a 
sua finalidade;  

VI - serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior; 

VII - entrada, no território do Mato Grosso, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e 
gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, 
decorrentes de operações interestaduais; 

VIII - a venda do bem ao arrendatário, na operação de arrendamento mercantil. 

Parágrafo único - O disposto no inciso V aplica-se, também, em relação ao bem destinado a consumo ou 
ativo permanente do importador.  

Artigo 2º - Ocorre o fato gerador do imposto:  

I - na saída de mercadoria, a qualquer título, de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro 
estabelecimento do mesmo titular; 

II - no fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por qualquer estabelecimento, incluídos 
os serviços que lhe sejam inerentes; 
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III - no fornecimento de mercadoria com prestação de serviços: 

a) não compreendidos na competência tributária dos municípios; 

b) compreendidos na competência tributária dos municípios, mas que, por indicação expressa de lei 
complementar, sujeitem-se à incidência do imposto de competência estadual; 

IV - no desembaraço de mercadoria ou bem importados do exterior, observado o disposto no § 6º;  

V - na aquisição, em licitação promovida pelo Poder Público, de mercadoria ou bem importados do exterior e 
apreendidos ou abandonados; 

VI - na entrada em estabelecimento de contribuinte de mercadoria oriunda de outro Estado ou do Distrito 
Federal destinada a uso, consumo ou ao ativo permanente; 

VII - na entrada no território deste Estado de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de 
petróleo e de energia elétrica oriundos de outro Estado ou Distrito Federal, quando não destinados à 
comercialização ou à industrialização; 

VIII - na transmissão de propriedade de mercadoria ou de título que a represente, quando esta não transitar 
pelo estabelecimento do transmitente; 

IX - na saída ou na transmissão de propriedade a terceiro de mercadoria depositada em armazém geral ou 
em depósito fechado; 

X - no início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza; 

XI - no ato final do transporte iniciado no exterior; 

XII - na prestação onerosa de serviços de comunicação, feita por qualquer meio, inclusive na geração, 
emissão, recepção, transmissão, retransmissão, repetição e ampliação de comunicação de qualquer 
natureza; 

XIII - no recebimento, pelo destinatário, de serviço prestado ou iniciado no exterior; 

XIV - na utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro Estado ou no 
Distrito Federal e não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente alcançada pela incidência do 
imposto; 

XV - por ocasião da venda do bem arrendado, na operação de arrendamento mercantil. 

XVI - nas operações e prestações iniciadas em outra unidade da federação que destinem bens e serviços a 
consumidor final não contribuinte do imposto localizado neste Estado;  

§ 1º - Na hipótese do inciso IV, após o desembaraço aduaneiro, a entrega, pelo depositário, da mercadoria 
ou bem importados do exterior somente se fará se autorizada pelo órgão responsável pelo seu desembaraço, 
autorização esta dada à vista do comprovante de pagamento do imposto incidente no ato do despacho 
aduaneiro, salvo disposição em contrário prevista na legislação. 

§ 2º - Na hipótese do inciso XII, caso o serviço seja prestado mediante pagamento em ficha, cartão ou 
assemelhados, ou, por qualquer outro instrumento liberatório do serviço, ainda que por débito em conta 
corrente ou meio eletrônico de dados, considera-se ocorrido o fato gerador quando do fornecimento ou 
disponibilidade desses instrumentos pelo prestador, ou quando do seu pagamento, se tal pagamento se fizer 
em momento anterior. 

§ 3º - O imposto incide também sobre a ulterior transmissão de propriedade de mercadoria que, tendo 
transitado pelo estabelecimento transmitente, deste tenha saído sem pagamento do imposto em decorrência 
de operações não tributadas. 

§ 4o - Poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto, conforme disposto no regulamento, 
relativamente a operações, prestações, atividades ou categorias de contribuintes, na forma estabelecida pelo 
Poder Executivo.  

§ 5º - São irrelevantes para a caracterização do fato gerador: 
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I - a natureza jurídica das operações de que resultem as situações previstas neste artigo; 

II - o título jurídico pelo qual a mercadoria, saída ou consumida no estabelecimento, tenha estado na posse 
do respectivo titular; 

III - o título jurídico pelo qual o bem, utilizado para a prestação do serviço, tenha estado na posse do 
prestador; 

IV - a validade jurídica do ato praticado; 

V - os efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. 

§ 6º - Nas hipóteses dos incisos VI e XIV, a obrigação do contribuinte consistirá, afinal, em pagar o imposto 
correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. 

§ 7º - Na hipótese de entrega da mercadoria ou bem importados do exterior antes da formalização do 
desembaraço aduaneiro, considera-se ocorrido o fato gerador no momento da entrega, oportunidade em que 
o contribuinte deverá comprovar, salvo disposição em contrário, o pagamento do imposto.  

§ 8º - Na hipótese do inciso XVI deste artigo, caberá ao remetente ou prestador a responsabilidade pelo 
recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.  

Artigo 3º - Para os efeitos desta lei, considera-se: 

I - saída do estabelecimento, a mercadoria constante do estoque na data do encerramento de suas 
atividades; 

II - saída do estabelecimento de quem promova o abate, a carne e todo o produto da matança do gado 
abatido em matadouro público ou particular não pertencente ao abatedor; 

III - saída do estabelecimento do depositante localizado em território deste mato-grossense, a mercadoria 
depositada em armazém geral deste Estado e entregue, real ou simbolicamente, a estabelecimento diverso 
daquele que a tenha remetido para depósito, ainda que a mercadoria não haja transitado pelo 
estabelecimento; 

IV - saída do estabelecimento do importador, do arrematante ou do adquirente em licitação promovida pelo 
Poder Público, neste Estado, a mercadoria saída de repartição aduaneira com destino a estabelecimento 
diverso daquele que a tenha importado, arrematado ou adquirido. 

§ 1º - O disposto no inciso III aplica-se também a depósito fechado do próprio contribuinte, localizado neste 
Estado. 

§ 2º - Para efeitos do inciso IV, não se considera como diverso outro estabelecimento de que seja titular o 
importador, o arrematante ou o adquirente, desde que situado neste Estado. 

CAPÍTULO II 

Das Desonerações 

SEÇÃO I 

Da Não-Incidência 
 

Artigo 4º - O imposto não incide sobre:  

I - a saída de mercadoria com destino a armazém geral situado neste Estado, para depósito em nome do 
remetente; 

II - a saída de mercadoria com destino a depósito fechado do próprio contribuinte localizado neste Estado; 

III - a saída de mercadoria dos estabelecimentos referidos nos incisos I e II em retorno ao estabelecimento 
depositante; 
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IV - a saída de mercadoria, pertencente a terceiro, de estabelecimento de empresa de transporte ou de 
depósito, por conta e ordem desta, ressalvada a aplicação do disposto no inciso X do artigo 2º; 

V - a saída e o correspondente retorno, promovidos por pessoa jurídica indicada no inciso VI do artigo 150 
da Constituição Federal, de equipamentos e materiais utilizados exclusivamente nas operações vinculadas às 
suas atividades ou finalidades essenciais; 

VI - a saída de bem do ativo permanente; 

VII - a saída com destino a outro estabelecimento do mesmo titular de material de uso ou consumo; 

VIII - a saída de máquinas, equipamentos, ferramentas ou objetos de uso do contribuinte, bem como de 
suas partes e peças, com destino a outro estabelecimento para lubrificação, limpeza, revisão, conserto, 
restauração ou recondicionamento ou em razão de empréstimo ou locação, desde que os referidos bens 
voltem ao estabelecimento de origem; 

IX - a saída, em retorno ao estabelecimento de origem, de bem mencionado no inciso anterior, ressalvadas 
as hipóteses de fornecimento de mercadoria previstas no inciso III do artigo 2º. 

SEÇÃO II 

Das Isenções e Demais Benefícios Fiscais 

Artigo 5º - As isenções ou quaisquer outros incentivos ou benefícios fiscais serão concedidos ou revogados 
nos termos das deliberações dos Estados e do Distrito Federal, na forma prevista na alínea "g" do inciso XII 
do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal. 

 

SEÇÃO III 

Das Disposições Comuns 

Artigo 6º - Quando o benefício fiscal depender de requisito a ser preenchido e não sendo este satisfeito, o 
imposto será considerado devido a partir do momento em que tenha ocorrido a operação ou a prestação. 

§ 1º - O recolhimento do imposto far-se-á com multa e demais acréscimos legais, que serão devidos a partir 
do vencimento do prazo em que o imposto deveria ter sido recolhido, caso a operação ou prestação não 
fosse efetuada com o benefício fiscal, observadas, quanto ao termo inicial de incidência, as respectivas 
normas reguladoras da matéria. 

§ 2º - A outorga de benefício não dispensa o contribuinte do cumprimento de obrigações acessórias. 

 

TÍTULO II - Da Sujeição Passiva 

CAPÍTULO I 

Do Contribuinte 

Artigo 7° - Contribuinte do imposto é qualquer pessoa, natural ou jurídica, que de modo habitual ou em 
volume que caracterize intuito comercial, realize operações relativas à circulação de mercadorias ou preste 
serviços de transporte interestadual ou intermunicipal ou de comunicação.  

Parágrafo único - É também contribuinte a pessoa natural ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou 
intuito comercial:  

I - importe mercadoria ou bem do exterior, qualquer que seja a sua finalidade;  

II - seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior; 

III - adquira em licitação mercadoria ou bem importados do exterior e apreendidos ou abandonados; 
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IV - adquira energia elétrica ou petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos dele 
derivados oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização. 

V - administre ou seja sócia de fato de sociedade empresarial constituída por interpostas pessoas.  

CAPÍTULO II 

Do Responsável 

Artigo 8º - São responsáveis pelo pagamento do imposto devido: 

I - o armazém geral e o depositário a qualquer título: 

a) na saída de mercadoria depositada por contribuinte de outro Estado ou do Distrito Federal; 

b) na transmissão de propriedade de mercadoria depositada por contribuinte de outro Estado ou do Distrito 
Federal; 

c) no recebimento ou na saída de mercadoria sem documentação fiscal, solidariamente; 

II - o transportador: 

a) em relação à mercadoria proveniente de outro Estado ou do Distrito Federal para entrega a destinatário 
incerto em território deste Estado; 

b) solidariamente, em relação à mercadoria negociada durante o transporte; 

c) solidariamente, em relação à mercadoria aceita para despacho ou transporte sem documentação fiscal; 

d) solidariamente, em relação à mercadoria entregue a destinatário diverso do indicado na documentação 
fiscal; 

III - o arrematante, em relação à saída de mercadoria objeto de arrematação judicial; 

IV - o leiloeiro, em relação à saída de mercadoria objeto de alienação em leilão; 

V - solidariamente, o contribuinte que promova a saída de mercadoria sem documentação fiscal, 
relativamente às operações subsequentes; 

VI - solidariamente, aquele que não efetive a exportação de mercadoria ou serviço recebido para esse fim, 
ainda que decorrente de perda ou reintrodução no mercado interno; 

VII - solidariamente, as empresas concessionárias ou permissionárias de portos e aeroportos alfandegados e 
de recintos alfandegados de zona primária e de zona secundária, definidos pela legislação federal, ou outro 
depositário a qualquer título ou outra pessoa que promova:  

a) a remessa de mercadoria para o exterior sem documentação fiscal; 

b) a entrega ou remessa de mercadoria ou bem originários do exterior com destino ao mercado interno sem 
a apresentação da documentação fiscal ou a observância de outros requisitos regulamentares;  

c) a entrega ou remessa de mercadoria ou bem originários do exterior sem as correspondentes autorizações:  

1 - do órgão responsável pelo desembaraço; 

2 - da Secretaria da Fazenda; 

d) a entrega ou remessa de mercadoria ou bem originários do exterior com destino a estabelecimento ou 
pessoa diversos daqueles que a tenham importado, arrematado ou adquirido em licitação promovida pelo 
Poder Público.  

VIII - solidariamente, a pessoa que realize intermediação de serviços: 
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a) com destino ao exterior, sem a documentação fiscal; 

b) iniciados ou prestados no exterior, sem a documentação fiscal ou que tenham sido destinados a pessoa 
diversa daquela que a tenha contratado; 

IX - solidariamente, o representante, o mandatário, o comissário e o gestor de negócio, em relação a 
operação ou prestação feita por seu intermédio; 

X - a pessoa que, tendo recebido mercadoria ou serviço beneficiados com isenção ou não-incidência, sob 
determinados requisitos, não lhes dê a correta destinação ou lhes desvirtue a finalidade; 

XI - solidariamente, as pessoas que tenham interesse comum na situação que dê origem à obrigação 
principal; 

XII - solidariamente, todo aquele que efetivamente concorra para a sonegação do imposto. 

XIII - solidariamente, as pessoas prestadoras de serviços de intermediação comercial em ambiente virtual, 
com utilização de tecnologias de informação, inclusive por meio de leilões eletrônicos, em relação às 
operações ou prestações sobre as quais tenham deixado de prestar informações solicitadas pelo fisco;  

XIV - solidariamente, as pessoas prestadoras de serviços de tecnologia de informação, tendo por objeto o 
gerenciamento e controle de operações comerciais realizadas em ambiente virtual, inclusive dos respectivos 
meios de pagamento, em relação às operações ou prestações sobre as quais tenham deixado de prestar 
informações solicitadas pelo fisco;  

XV - solidariamente, as pessoas prestadoras de serviços de intermediação comercial de operações que 
envolvam remetentes de mercadorias em situação cadastral irregular perante à Secretaria da Fazenda.  

Parágrafo único - Presume-se ter interesse comum, para os efeitos do disposto no inciso XI, o adquirente da 
mercadoria ou o tomador do serviço em operação ou prestação realizadas sem documentação fiscal. 

Artigo 9o - São também responsáveis: 

I - solidariamente, a pessoa natural ou jurídica, pelo débito fiscal do alienante, quando venha a adquirir 
fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, na hipótese de cessação por 
parte deste da exploração do comércio, indústria ou atividade; 

II - solidariamente, a pessoal natural ou jurídica, pelo débito fiscal do alienante, até a data do ato, quando 
adquirir fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional e continuar a respectiva 
exploração, sob a mesma ou outra denominação ou razão social, ou sob firma ou nome individual, na 
hipótese do alienante prosseguir na exploração ou iniciar, dentro de 6 (seis) meses, a contar da data da 
alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão; 

III - a pessoa jurídica que resulte de fusão, transformação ou incorporação, pelo débito fiscal da pessoa 
jurídica fusionada, transformada ou incorporada; 

IV - solidariamente, a pessoa jurídica que tenha absorvido patrimônio de outra em razão de cisão, total ou 
parcial, pelo débito fiscal da pessoa jurídica cindida, até a data do ato; 

V - o espólio, pelo débito fiscal do "de cujus", até a data da abertura da sucessão; 

VI - o sócio remanescente ou seu espólio, pelo débito fiscal da pessoa jurídica extinta, caso continue a 
respectiva atividade, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma individual; 

VII - solidariamente, o sócio, no caso de liquidação de sociedade de pessoas, pelo débito fiscal da sociedade; 

VIII - solidariamente, o tutor ou curador, pelo débito fiscal de seu tutelado ou curatelado; 

IX - solidariamente, todo aquele que tiver fabricado, fornecido, instalado, cedido, alterado ou prestado 
serviço de manutenção a equipamentos ou dispositivos digitais de controle fiscal, bem como as respectivas 
partes e peças, capacitando-os a fraudar o registro de operações ou prestações, pelo débito fiscal decorrente 
de sua utilização pelo contribuinte;  

X - solidariamente, todo aquele que tiver desenvolvido, licenciado, cedido, fornecido, instalado, alterado ou 
prestado serviço de manutenção a programas aplicativos ou ao “software” básico do equipamento emissor de 
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documento fiscal ou de aplicativo para atendimento de obrigação acessória digital, capacitando-os a fraudar 
o registro de operações ou prestações, pelo débito fiscal decorrente de sua utilização pelo contribuinte;  

XI - solidariamente, a pessoa natural, na condição de sócio ou administrador, de fato ou de direito, de 
pessoa jurídica, pelo débito fiscal desta última quando:  

a) tiver praticado ato com excesso de poder ou infração de contrato social ou estatuto; 

b) tiver praticado ato ou negócio, em infração à lei, com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato 
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, especialmente nas 
hipóteses de interposição fraudulenta de sociedade ou de pessoas e de estruturação fraudulenta de 
operações mercantis, financeiras ou de serviços; 

c) tiver praticado ato com abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou 
confusão patrimonial; 

d) o estabelecimento da pessoa jurídica tiver sido irregularmente encerrado ou desativado; 

e) tiver concorrido para a inadimplência fraudulenta da pessoa jurídica, decorrente da contabilização 
irregular de bens, direitos ou valores ou da transferência destes para empresas coligadas, controladas, 
sócios ou interpostas pessoas; 

f) em descumprimento a notificação, tiver deixado de identificar ou identificado incorretamente os 
controladores ou beneficiários de empresas de investimento sediadas no exterior, que figurem no quadro 
societário ou acionário de pessoa jurídica em que tenham sido constatados indícios da prática de ilícitos 
fiscais; 

g) tiver promovido a ocultação ou alienação de bens e direitos da pessoa jurídica, com o propósito de obstar 
ou dificultar a cobrança do crédito tributário; 

h) tiver contribuído para a pessoa jurídica incorrer em práticas lesivas ao equilíbrio concorrencial, em razão 
do descumprimento da obrigação principal, ou o aproveitamento de crédito fiscal indevido. 

XII - solidariamente, a pessoa natural ou jurídica que tiver participado, de modo ativo, de organização ou 
associação constituída para a prática de fraude fiscal estruturada, realizada em proveito de terceiras 
empresas, beneficiárias de esquemas de evasão de tributos, pelos respectivos débitos fiscais.  

Artigo 10 - A solidariedade referida nos artigos 8º e 9o desta lei, não comporta benefício de ordem, salvo se 
o contribuinte apresentar garantias ou oferecer em penhora bens suficientes ao total pagamento do débito.  

CAPÍTULO III 

Do Estabelecimento 

Artigo 11 - Para efeito desta lei, estabelecimento é o local, privado ou público, construído ou não, mesmo 
que pertencente a terceiro, onde o contribuinte exerça toda ou parte de sua atividade, em caráter 
permanente ou temporário, ainda que se destine a simples depósito ou armazenagem de mercadorias ou 
bens relacionados com o exercício dessa atividade.  

§ 1º - Na impossibilidade de determinação do estabelecimento nos termos deste artigo, considera-se como 
tal o local em que tenha sido efetuada a operação ou prestação ou encontrada a mercadoria. 

§ 2º - Considera-se estabelecimento autônomo: 

I - o veículo utilizado na venda de mercadoria sem destinatário certo; 

II - o veículo utilizado na captura de pescado. 

III - a área e a atividade de revenda de combustíveis e outros derivados de petróleo, conforme definidas na 
legislação federal.  

§ 3º - Considera-se extensão do estabelecimento o escritório onde o contribuinte exerce atividades de 
gestão empresarial ou de processamento eletrônico de suas operações ou prestações.  
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§ 4º - O regulamento poderá considerar como estabelecimento outro local relacionado com a atividade 
desenvolvida pelo contribuinte.  

Artigo 12 - Lei ou regulamento poderá considerar estabelecimento autônomo, em relação ao 
estabelecimento beneficiador, industrial, comercial ou cooperativo, ainda que do mesmo titular, cada local de 
produção agropecuária ou extrativa, vegetal ou mineral, de geração inclusive de energia, de captura 
pesqueira ou de prestação de serviços situados na mesma área ou em áreas descontínuas. 

Artigo 13 - Para os efeitos desta lei é considerado: 

I - depósito fechado, o estabelecimento que o contribuinte mantenha exclusivamente para armazenamento 
de suas mercadorias; 

II - comercial, o local fora do estabelecimento produtor em que o titular deste comercialize seus produtos; 

III - comercial ou industrial: 

a) o estabelecimento produtor cujo titular seja pessoa jurídica; 

b) o estabelecimento de produtor que esteja autorizado pelo fisco à observância das disposições a que estão 
sujeitos os estabelecimentos de comerciantes e de industriais. 

Parágrafo único - Considera-se comerciante ambulante a pessoa natural que exerça, pessoalmente, por sua 
própria conta e a seus riscos, atividade comercial, sem estabelecimento fixo, conforme dispuser o 
regulamento. 

Artigo 14 - É de responsabilidade do respectivo titular a obrigação tributária atribuída pela legislação ao 
estabelecimento. 

Parágrafo único - Para efeito de cumprimento de obrigação tributária:  

I - entende-se autônomo cada estabelecimento do mesmo titular; 

II - são considerados em conjunto todos os estabelecimentos do mesmo titular, relativamente à 
responsabilidade por débito do imposto, correção monetária, multas e acréscimos de qualquer natureza. 

CAPÍTULO IV 

Da Inscrição  
 
 

Artigo 15 - Devem inscrever-se no cadastro de contribuintes, mantido pela Secretaria da Fazenda, antes do 
início de suas atividades: 

I - as pessoas de que trata o "caput" do artigo 7º; 

II - a empresa de armazém geral, de armazém frigorífico, de silo e de outros armazéns de depósito de 
mercadorias; 

III - o representante comercial e o mandatário mercantil; 

IV - aquele que em propriedade alheia produza e promova saída de mercadoria em seu próprio nome; 

V - aquele que preste, mediante utilização de bem pertencente a terceiro, serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação; 

VI - as demais pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, que pratiquem habitualmente, em 
nome próprio ou de terceiro, operações relativas à circulação de mercadoria e ao serviço de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação. 

§ 1º - A inscrição: 

I - conforme disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda: 



	
	

	 9	

a) deverá ser solicitada, mediante declaração prestada pelo interessado; 

b) poderá ser efetuada de ofício, no interesse da Administração Tributária; 

c) poderá ser concedida por prazo certo ou indeterminado; 

d) poderá ter sua situação cadastral alterada de ofício, a qualquer tempo. 

e) poderá ter a sua renovação exigida a qualquer tempo, quando se fizer necessário aferir a regularidade dos 
dados cadastrais anteriormente declarados ao fisco e, especialmente, quando for constatada a ocorrência de 
débito fiscal ou a participação do contribuinte em ilícitos com repercussão na esfera tributária.  

II - será denegada, se constatada a falsidade de dados declarados ao fisco e nas hipóteses previstas em 
regulamento. 

§ 2°- A Secretaria da Fazenda poderá dispensar inscrição de estabelecimento ou de pessoas incluídas neste 
artigo, bem como autorizar a inscrição quando não for obrigatória. 

§ 3º - Caso o estabelecimento seja imóvel situado no território de mais de um município, o domicílio fiscal 
será aquele em que se localize sua sede ou, na impossibilidade de determinação desta, no município onde 
estiver localizada a maior área territorial do estabelecimento. 

§ 4° - A falta de regularidade da inscrição no cadastro a que se refere o "caput" inabilita o contribuinte à 
pratica de operações ou prestações de que trata esta lei, nas hipóteses previstas em regulamento. 

§ 5º - A Secretaria da Fazenda poderá utilizar informações constantes de cadastros de outros órgãos 
públicos ou concessionários de serviços públicos.  

Artigo 16 - A Secretaria da Fazenda poderá exigir do interessado, antes de deferir o pedido de inscrição: 

I - o preenchimento de requisitos específicos, conforme o tipo societário adotado, a atividade econômica a 
ser desenvolvida, o porte econômico do negócio e o regime de tributação; 

II - a apresentação dos documentos adiante indicados, além de outros previstos na legislação, conforme a 
atividade econômica a ser praticada, que permitam a comprovação: 

a) da localização do estabelecimento; 

b) da identidade e da residência dos sócios ou diretores; 

c) da capacidade financeira dos sócios ou diretores para o exercício da atividade pretendida; 

III - a apresentação dos documentos submetidos ao Registro Público de Empresas Mercantis ou ao Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas e ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ. 

Artigo 17 - A Secretaria da Fazenda poderá, conforme disposto em regulamento, exigir a prestação de 
garantia ao cumprimento das obrigações tributárias em razão: 

I - de antecedentes fiscais que desabonem as pessoas físicas ou jurídicas envolvidas, assim como suas 
coligadas ou controladas, ou ainda seus sócios; 

II - de débitos fiscais definitivamente constituídos em nome da empresa, de coligadas ou controladas, bem 
como de seus sócios; 

III - do tipo da atividade econômica desenvolvida pelo estabelecimento. 

§ 1º - A garantia prevista neste artigo será prestada na forma permitida em direito, conforme disciplina 
estabelecida pela Secretaria da Fazenda. 

§ 2º - Em substituição ou em complemento à garantia prevista neste artigo, poderá a Secretaria da Fazenda 
aplicar ao contribuinte regime especial para o cumprimento das obrigações tributárias. 
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§ 3º - Concedida a inscrição, a superveniência de qualquer dos fatos mencionados neste artigo ensejará a 
exigência da garantia prevista neste artigo, sujeitando-se o contribuinte à suspensão ou cassação da eficácia 
de sua inscrição, caso não a ofereça no prazo fixado. 

Artigo 18 - Qualquer alteração dos dados declarados para obtenção da inscrição, bem como a transferência, 
a venda, a suspensão e o encerramento de atividade do estabelecimento: 

I - será efetuada, observados os prazos e a forma estabelecidos em regulamento, mediante comunicação do 
contribuinte; 

II - poderá ser efetuada de ofício pela Secretaria da Fazenda, no interesse da Administração Tributária. 

Artigo 19 - A eficácia da inscrição poderá ser cassada ou suspensa a qualquer momento nas seguintes 
situações: 

I - inatividade do estabelecimento para o qual foi obtida a inscrição; 

II - prática de atos ilícitos que tenham repercussão no âmbito tributário; 

III - identificação incorreta, falta ou recusa de identificação dos controladores e/ou beneficiários de empresas 
de investimento sediadas no exterior, que figurem no quadro societário ou acionário de empresa envolvida 
em ilícitos fiscais; 

IV - inadimplência fraudulenta; 

V - práticas sonegatórias que levem ao desequilíbrio concorrencial; 

VI - falta de prestação de garantia ao cumprimento das obrigações tributárias, quando exigida nos termos do 
artigo 18; 

VII -outras hipóteses previstas em regulamento que envolvam a prática de ilícitos. 

§ 1º - A inatividade do estabelecimento, referida no inciso I, será: 

I - constatada, se comprovada por meio da realização de diligência fiscal; 

II - presumida, se decorrente da falta de entrega de informações econômico-fiscais pelo contribuinte. 

§ 2º - Incluem-se entre os atos referidos no inciso II: 

I - participação em organização ou associação constituída para a prática de fraude fiscal estruturada, assim 
entendido aquela formada com a finalidade de implementar esquema de evasão fiscal mediante artifícios 
envolvendo a dissimulação de atos, negócios ou pessoas, e com potencial de lesividade ao erário; 

II - embaraço à fiscalização, como tal entendida a falta injustificada de apresentação de livros, documentos e 
arquivos digitais a que estiver obrigado o contribuinte, bem como o não fornecimento ou o fornecimento 
incorreto de informações sobre mercadorias e serviços, bens, negócios ou atividades, próprias ou de 
terceiros que tenham interesse comum em situação que dê origem a obrigação tributária; 

III - resistência à fiscalização, como tal entendida a restrição ou negativa de acesso ao estabelecimento ou 
qualquer de suas dependências, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde o contribuinte exerça sua 
atividade ou onde se encontrem mercadorias, bens, documentos ou arquivos digitais de sua posse ou 
propriedade, relacionados com situação que dê origem a obrigação tributária; 

IV - receptação de mercadoria roubada ou furtada; 

V - produção, comercialização ou estocagem de mercadoria falsificada ou adulterada; 

VI - utilização como insumo, comercialização ou estocagem de mercadoria objeto de contrabando ou 
descaminho. 

§ 3º - Para o efeito do inciso III, considera-se: 
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I - empresa de investimento sediada no exterior (offshore), aquela que tem por objeto a inversão de 
investimentos financeiros fora de seu país de origem, onde é beneficiada por supressão ou minimização de 
carga tributária e por reduzida interferência regulatória do governo local; 

II - controlador e/ou beneficiário, a pessoa física que efetivamente detém o controle da empresa de 
investimento (beneficial owner), independentemente do nome de terceiros que eventualmente figurem como 
titulares em documentos públicos. 

§ 4º - Para o efeito do inciso IV, considera-se inadimplência fraudulenta a falta de recolhimento de:  

I - débito tributário vencido, quando o contribuinte detém disponibilidade financeira comprovada, ainda que 
por coligadas, controladas ou seus sócios; 

II - débito tributário decorrente de retenção por substituição tributária. 

§ 5º - Para o efeito do inciso V, fica caracterizada a prática sonegatória que leve ao desequilíbrio 
concorrencial, quando comprovado que o contribuinte tenha: 

I - rebaixado artificialmente os preços de venda de mercadoria ou de serviço ou se aproveitado de crédito 
fiscal indevido; 

II - conseguido ampliar a participação relativa em seu segmento econômico, em detrimento de seus 
concorrentes, em decorrência de um dos procedimentos descritos no inciso I. 

Artigo 20 - A inscrição no cadastro de contribuintes será nula a partir da data de sua concessão ou de sua 
alteração, nas situações em que, mediante procedimento administrativo, for constatada: 

I - simulação de existência do estabelecimento ou da empresa; 

II - simulação do quadro societário da empresa; 

III - inexistência de estabelecimento para o qual foi efetuada a inscrição ou indicação incorreta de sua 
localização; 

IV - indicação de dados cadastrais falsos. 

§ 1º - Considera-se simulada a existência do estabelecimento, ainda que inscrito, ou da empresa quando: 

I - a atividade relativa a seu objeto social, segundo declaração do contribuinte, não tiver sido ali 
efetivamente exercida, ou; 

II - não tiverem ocorrido as operações e prestações de serviços declaradas nos registros contábeis. 

§ 2º - Considera-se simulado o quadro societário para o qual sejam indicadas pessoas interpostas. 

Artigo 21 - A documentação fiscal do contribuinte deve conter o seu número de inscrição. 

Artigo 22 - Sempre que um contribuinte, por si ou seus prepostos, ajustar a realização de operação ou 
prestação com outro contribuinte, fica obrigado a comprovar a sua regularidade perante o fisco, de acordo 
com o inciso IV, do § 1º, do artigo 34, e também a exigir o mesmo procedimento da outra parte, quer esta 
figure como remetente da mercadoria ou prestador do serviço, quer como destinatário ou tomador, 
respectivamente. 

Parágrafo único - A obrigação instituída neste artigo também se aplica à pessoa que promover intermediação 
comercial, que deverá comprovar a regularidade fiscal das pessoas jurídicas que forem parte do negócio por 
ela intermediado.  

  

TÍTULO III 

Das Obrigações Tributárias 

CAPÍTULO I 
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Da Obrigação Principal 

SEÇÃO I 

Do Local da Operação e da Prestação 

 

Artigo 23 - O local da operação ou da prestação, para efeito de cobrança do imposto e definição do 
responsável, é:  

I - tratando-se de mercadoria ou bem: 

a) onde se encontrem, no momento da ocorrência do fato gerador; 

b) onde se encontrem, quando em situação fiscal irregular pela falta de documentação fiscal ou quando 
acompanhados de documentação inábil; 

c) o de desembarque do produto, na hipótese de captura de peixe, crustáceos e moluscos; 

d) o da extração do ouro, ainda que em outro Estado ou no Distrito Federal, relativamente a operação em 
que deixe de ser considerado ativo financeiro ou instrumento cambial; 

e) este Estado, caso aqui esteja localizado o adquirente, inclusive consumidor final, nas operações 
interestaduais com energia elétrica e petróleo, lubrificantes e combustíveis dele derivados, quando não 
destinados à industrialização ou à comercialização; 

f) o da situação do estabelecimento onde ocorra a entrada física da mercadoria ou bem, importados do 
exterior e desembaraçados; 

g) o do domicílio do adquirente não estabelecido, tratando-se de mercadoria ou bem importados do exterior 
e desembaraçados; 

h) aquele onde seja realizada a licitação, no caso de arrematação de mercadoria ou bem importados do 
exterior e apreendidos ou abandonados; 

i) o da situação do estabelecimento que transfira a propriedade da mercadoria por ele adquirida no País ou 
do título que a represente, quando esta não tiver transitado pelo estabelecimento, ressalvado o disposto no 
§ 2º; 

j) o da situação do estabelecimento transmitente, no caso de ulterior transmissão de propriedade de 
mercadoria que tenha saído do estabelecimento em operação não tributada; 

l) o da situação do estabelecimento depositante localizado em território mato-grossense, no caso de 
posterior saída de armazém geral ou de depósito fechado do próprio contribuinte, neste Estado; 

II - tratando-se de prestação de serviço de transporte: 

a) onde tenha início a prestação; 

b) onde se encontre o transportador, quando em situação fiscal irregular pela falta de documentação fiscal 
ou quando acompanhada de documentação inábil; 

c) o do estabelecimento destinatário do serviço, neste Estado, no caso de utilização de serviço cuja 
prestação se tenha iniciado em outro Estado ou no Distrito Federal e não esteja vinculada a operação ou 
prestação subsequente alcançada pela incidência do imposto; 

III - tratando-se de prestação onerosa de serviço de comunicação: 

a) o da prestação do serviço de radiodifusão sonora e de som e imagem, assim entendido o da geração, 
emissão, transmissão e retransmissão, repetição, ampliação e recepção; 
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b) o do estabelecimento da concessionária ou permissionária que forneça ficha, cartão, assemelhados ou 
qualquer outro instrumento liberatório do serviço, ainda que por débito em conta corrente ou meio eletrônico 
de dados; 

c) o do estabelecimento destinatário do serviço, neste Estado, no caso de utilização de serviço cuja 
prestação se tenha iniciado em outro Estado ou no Distrito Federal e não esteja vinculada a operação ou a 
prestação subsequente alcançada pela incidência do imposto; 

d) o do estabelecimento ou domicílio do tomador do serviço, quando prestado por meio de satélite;  

e) onde seja cobrado o serviço, nos demais casos;  

IV - tratando-se de serviço prestado ou iniciado no exterior, o do estabelecimento ou do domicílio do 
destinatário. 

V - tratando-se de operação ou prestação decorrente de transação realizada, parcial ou totalmente, em 
ambiente virtual, e na impossibilidade de se precisar o local da sua ocorrência, nos termos dos demais 
incisos deste artigo, qualquer estabelecimento da empresa ou a residência da pessoa física, neste Estado.  

§ 1º - Para efeito da alínea "d" do inciso I, o ouro, quando definido como ativo financeiro ou instrumento 
cambial, deve ter sua origem identificada. 

§ 2º - Na hipótese da alínea "i" do inciso I, quando a mercadoria estiver em regime de depósito em unidade 
da Federação diversa da do transmitente, o local da operação é o da situação da mercadoria no momento da 
ocorrência do fato gerador. 

§ 3º - Presume-se interna a operação quando o contribuinte não comprovar a saída da mercadoria do 
território mato-grossense com destino a outro Estado ou ao Distrito Federal, ou a sua efetiva exportação. 

§ 4º - Na hipótese do inciso III:  

I - tratando-se de serviços não medidos que envolvam outras unidades da Federação e cujo preço seja 
cobrado por períodos definidos, o imposto devido será recolhido em partes iguais às unidades da Federação 
onde estiverem localizados o prestador e o tomador do serviço; 

II - para efeito do disposto na alínea "e", salvo disposição expressa em contrário, será considerado como 
local de cobrança do serviço o que estiver diretamente vinculado à prestação realizada, assim entendido o 
local da prestação do serviço ou o local do estabelecimento ou domicílio do prestador, do tomador ou do 
destinatário.  

SEÇÃO II 

Do Cálculo do Imposto 

SUBSEÇÃO I 

Da base de Cálculo 

Artigo 24 - Ressalvados os casos expressamente previstos, a base de cálculo do imposto nas hipóteses do 
artigo 2º é:  

I - quanto às saídas de mercadorias aludidas nos incisos I, VIII e IX o valor da operação; 

II - quanto ao fornecimento aludido no inciso II o valor total da operação, compreendendo as mercadorias e 
os serviços; 

III - quanto aos fornecimentos aludidos no inciso III: 

a) na hipótese da alínea "a", o valor total da operação; 

b) na hipótese da alínea "b", o preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada; 
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IV - quanto ao desembaraço aludido no inciso IV, o valor constante do documento de importação, acrescido 
do valor dos Impostos de Importação, sobre Produtos Industrializados e sobre Operações de Câmbio, bem 
como de quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras;  

V - quanto às aquisições aludidas no inciso V, o valor da arrematação acrescido do valor dos Impostos de 
Importação e sobre Produtos Industrializados e de todas as despesas cobradas ou debitadas ao adquirente; 

VI - quanto às entradas aludidas no inciso VI, o valor sujeito ao imposto no Distrito Federal ou no Estado de 
origem; 

VII - quanto às entradas aludidas no inciso VII, o valor da operação de que decorrer a entrada; 

VIII - quanto aos serviços aludidos nos incisos X, XI e XII, o respectivo preço; 

IX - quanto ao serviço aludido no inciso XIII, o valor da prestação do serviço, acrescido, se for o caso, de 
todos os encargos relacionados com a sua utilização; 

X - quanto à utilização de serviço aludida no inciso XIV, o valor sujeito ao imposto no Distrito Federal ou no 
Estado de origem. 

§ 1º - Incluem-se na base de cálculo: 

I - seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos 
sob condição; 

II - frete, se cobrado em separado, relativo a transporte intramunicipal, intermunicipal ou interestadual, 
realizado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem; 

III - o montante do Imposto sobre Produtos Industrializados, salvo quando a operação, realizada entre 
contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configurar fato gerador 
de ambos os impostos; 

IV - a importância cobrada a título de montagem e instalação, nas operações com máquina, aparelho, 
equipamento, conjunto industrial e outro produto, de qualquer natureza, quando o estabelecimento 
remetente ou outro do mesmo titular tenha assumido contratualmente a obrigação de entregá-lo montado 
para uso. 

§ 2º - Nas operações ou prestações interestaduais entre estabelecimentos de contribuintes diferentes, 
quando houver reajuste do valor depois da remessa ou da prestação, a diferença ficará sujeita ao imposto no 
estabelecimento de origem. 

§ 3º - Na hipótese do artigo 60, a base de cálculo do imposto é o valor da mercadoria ou da prestação, 
acrescido de percentual de margem de valor agregado estabelecido pelo Poder Executivo. 

§ 4º - Quando o frete for cobrado por estabelecimento pertencente ao mesmo titular da mercadoria ou por 
outro estabelecimento de empresa que com aquele mantenha relação de interdependência, em valor que 
exceda os níveis normais de preços em vigor, no mercado local, para serviço semelhante, constantes de 
tabelas elaboradas pelos órgãos competentes, o valor excedente será havido como parte do preço da 
mercadoria. 

§ 5º - Para os efeitos do § 4º, consideram-se interdependentes duas empresas quando: 

I - uma delas, por si, seus sócios ou acionistas, respectivos cônjuges e filhos menores, for titular de mais de 
50% (cinqüenta por cento) do capital da outra, ou uma delas locar ou transferir à outra, a qualquer título, 
veículo destinado ao transporte de mercadorias; 

II - uma mesma pessoa fizer parte de ambas, na qualidade de diretor, ou sócio com funções de gerência, 
ainda que exercidas sob outra denominação. 

§ 6º - Na hipótese do inciso IV, o valor da importação expresso em moeda estrangeira será convertido em 
moeda nacional pela mesma taxa de câmbio utilizada no cálculo do Imposto de Importação, sem qualquer 
acréscimo ou devolução posterior se houver variação da taxa de câmbio até o pagamento efetivo do preço. 

§ 7º - No caso do § 6º, o valor fixado pela autoridade aduaneira para base de cálculo do Imposto de 
Importação, nos termos da lei aplicável, substituirá o preço declarado. 
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Artigo 25 - Na falta do valor a que se refere os incisos I e VII do artigo 24, ressalvado o disposto no artigo 
26, a base de cálculo é:  

I - o preço corrente da mercadoria, ou de sua similar, no mercado atacadista do local da operação, ou, na 
sua falta no mercado atacadista regional, caso o remetente seja produtor, extrator ou gerador, inclusive de 
energia; 

II - o preço FOB estabelecimento industrial à vista, caso o remetente seja industrial; 

III - o preço FOB estabelecimento comercial à vista, nas vendas a outros comerciantes ou industriais, caso o 
remetente seja comerciante. 

§ 1º - Para a aplicação dos incisos II e III adotar-se-á sucessivamente: 

I - o preço efetivamente cobrado pelo estabelecimento remetente na operação mais recente; 

II - caso o remetente não tenha efetuado venda de mercadoria, o preço corrente da mercadoria ou de seu 
similar no mercado atacadista local da operação, ou na falta deste, no mercado atacadista regional. 

§ 2º - Na hipótese do inciso III, se o estabelecimento remetente não efetuar vendas a outros comerciantes 
ou industriais ou, em qualquer caso, se não houver mercadoria similar, a base de cálculo será equivalente a 
75% (setenta e cinco por cento) do preço de venda corrente no varejo. 

§ 3º - Na saída para estabelecimento situado neste Estado, pertencente ao mesmo titular, em substituição 
aos preços previstos nos incisos I a III, poderá o estabelecimento remetente atribuir à operação outro valor, 
desde que não inferior ao custo das mercadorias. 

Artigo 26 - Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado ou Distrito Federal, 
pertencente ao mesmo titular, a base de cálculo é:  

I - o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria; 

II - o custo da mercadoria produzida, assim entendido a soma do custo da matéria-prima, material 
secundário, mão-de-obra e acondicionamento; 

III - tratando-se de mercadorias não industrializadas, o seu preço corrente no mercado atacadista do 
estabelecimento remetente. 

Artigo 27 - Nas prestações sem preço determinado, a base de cálculo é o valor corrente do serviço, no local 
da prestação.  

Artigo 28 - O valor mínimo das operações ou prestações poderá ser fixado em pauta expedida pela 
Secretaria da Fazenda. 

§ 1º - A pauta poderá ser modificada a qualquer tempo para inclusão ou exclusão de mercadoria ou serviço. 

§ 2º - A pauta poderá ser aplicada em uma ou mais regiões do Estado, tendo em conta categorias, grupos 
ou setores de atividades econômicas e ter seu valor atualizado sempre que necessário. 

§ 3º - Havendo discordância em relação ao valor fixado, caberá ao contribuinte comprovar a exatidão do 
valor por ele declarado, que prevalecerá como base de cálculo. 

§ 4º - Nas operações ou prestações interestaduais, a aplicação do disposto neste artigo dependerá de 
celebração de acordo entre os envolvidos, Estados ou Distrito Federal, para estabelecer os critérios de 
fixação dos valores. 

§ 5º - As entidades representativas dos segmentos econômicos poderão apresentar à Secretaria da Fazenda 
estudos para subsidiar a fixação ou a revisão da pauta a que se refere este artigo. 

Artigo 29 - O valor da operação ou da prestação poderá ser arbitrado pela autoridade fiscal, nos termos de 
disciplina estabelecida pelo Poder Executivo, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, em especial 
nas seguintes hipóteses:  

I - não exibição, ao fisco, dos elementos necessários à comprovação do preço, incluídos os casos de perda ou 
extravio de livros, documentos fiscais ou contábeis ou arquivos digitais dos registros pertinentes; 
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II - fundada suspeita de que os documentos fiscais ou registros das operações não reflitam o preço real da 
operação ou prestação; 

III - declaração, nos documentos fiscais ou registros pertinentes, de valores notoriamente inferiores ao preço 
corrente da mercadoria ou do serviço; 

IV - transporte, posse ou detenção de mercadoria desacompanhada de documento fiscal. 

Parágrafo único - A contestação do valor arbitrado será feita no processo iniciado pelo lançamento de ofício 
efetuado pela autoridade fiscal.  

Artigo 30 - O valor da operação ou da prestação deve ser calculado em moeda nacional, procedendo-se, à 
data em que ocorra o fato gerador do imposto: 

I - a conversão do valor expresso em moeda estrangeira, mediante aplicação da taxa cambial do dia, exceto 
em relação a mercadoria ou bem importados do exterior;  

II - a apuração do valor expresso em título reajustável, mediante aplicação do valor nominal do dia; 

III - a atualização do valor vinculado a indexação de qualquer natureza, mediante aplicação do índice vigente 
no dia. 

Artigo 31 - o montante do imposto, inclusive na hipótese do inciso IV, do artigo 2º, integra sua própria base 
de cálculo, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle. 

  

SUBSEÇÃO II 

Da Alíquota 

Artigo 32 - As alíquotas do imposto, salvo as exceções previstas neste artigo, são: 

I - X% (X por cento), nas operações ou prestações internas ou naquelas que se tenham iniciado no exterior, 
exceto nas hipóteses indicadas no § 1º;  

II - 12% (doze por cento), nas operações ou prestações interestaduais que destinarem mercadorias ou 
serviços a pessoa localizada nos Estados das regiões Sul e Sudeste, exceto na hipóteses indicadas nos 
incisos IV e V;  

III - 7% (sete por cento), nas operações ou prestações interestaduais que destinarem mercadorias ou 
serviços a pessoa localizada nos Estados das regiões Norte, Nordeste e Centro- Oeste e no Estado do Espírito 
Santo, exceto na hipóteses indicadas nos incisos IV e V;  

IV – 4% (quatro por cento), nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior, a 
alíquota será de 4%, observado o disposto no § 2º; 

V - nas prestações interestaduais de transporte aéreo de passageiro, carga e mala postal, em que o 
destinatário do serviço seja contribuinte do imposto, 4% (quatro por cento). 

§ 1º - A alíquota será de X% (X por cento): 

I – nas operações internas ou naquelas que se tenham iniciado no exterior com as seguintes mercadorias: 

a) fumo e seus sucedâneos manufaturados; 

b) bebidas alcóolicas, inclusive cerveja e chope; 

c) combustíveis líquidos ou gasosos, derivado ou não de petróleo; 

d) energia elétrica; 

II – nas prestações internas ou naquelas que se tenham iniciado no exterior de serviço de comunicação. 
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§ 2º - Relativamente ao inciso IV: 

I - a alíquota de 4% será aplicada nas operações com bens e mercadorias importados do exterior que, após 
o desembaraço aduaneiro: 

a) não tenham sido submetidos a processo de industrialização; 

b) ainda que submetidos a processo de transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, 
reacondicionamento, renovação ou recondicionamento, resultem em mercadorias ou bens com conteúdo de 
importação superior a 40% (quarenta por cento), conforme disciplina prevista em Regulamento; 

II - a alíquota de 4% não será aplicada nas operações com os seguintes bens e mercadorias: 

a) bens e mercadorias importados do exterior que não tenham similar nacional, assim considerados aqueles 
previstos em lista publicada pelo Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior - CAMEX para os 
fins da Resolução do Senado Federal nº 13, de 25 de abril de 2012; 

b) bens e mercadorias produzidos em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o 
Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, e as Leis nºs 8.248, de 23 de outubro de 1991, 8.387, de 
30 de dezembro de 1991, 10.176, de 11 de janeiro de 2001, e 11.484, de 31 de maio de 2007; 

c) gás natural importado do exterior. 

§ 3º - O imposto incidente sobre os serviços prestados no exterior deve ser calculado mediante a aplicação 
da alíquota prevista no inciso I. 

SUBSEÇÃO III 

Do Lançamento 

Artigo 33 - O lançamento do imposto é feito nos documentos, livros de escrituração e arquivos digitais 
fiscais com a descrição da operação ou prestação, na forma prevista em regulamento ou acordo entre os 
entes federados. 

Parágrafo único - Essa atividade é de exclusiva responsabilidade do contribuinte, ficando sujeita a posterior 
homologação pela autoridade administrativa. 

SUBSEÇÃO IV 

Da Não-Cumulatividade 

Artigo 34 - O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação é não-cumulativo, compensando-se o 
imposto que seja devido em cada operação ou prestação com o anteriormente cobrado por este, outro 
Estado ou pelo Distrito Federal, relativamente a mercadoria entrada ou a prestação de serviço recebida, 
acompanhada de documento fiscal hábil, emitido por contribuinte em situação regular perante o fisco. 

§ 1º - Para efeitos deste artigo, considera-se: 

I - imposto devido, o resultante da aplicação da alíquota sobre a base de cálculo de cada operação ou 
prestação sujeita a cobrança de tributo; 

II - imposto anteriormente cobrado, a importância calculada nos termos do inciso I e destacada em 
documento fiscal hábil; 

III - documento fiscal hábil, o que atenda a todas as exigências da legislação pertinente, seja emitido por 
contribuinte em situação regular perante o fisco e esteja acompanhado, quando exigido, de comprovante do 
recolhimento do imposto, sem prejuízo da aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 62; 

IV - situação regular perante o fisco, a do contribuinte que, à data da operação ou prestação, esteja inscrito 
no cadastro de contribuintes, se encontre em atividade no local indicado, possibilite a comprovação da 
autenticidade dos demais dados cadastrais apontados ao fisco e não esteja enquadrado nas hipóteses 
previstas nos artigos 19 e 20.  
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§ 2º - O Poder Executivo poderá estabelecer outras condições e requisitos para apropriação do créditos do 
imposto, mediante a implantação de sistemas ou mecanismos adequados de controle e de segurança dos 
documentos fiscais, que permitam combater a sonegação e resguardar os direitos dos contribuintes. 

§ 3° - Não se considera cobrado, ainda que destacado em documento fiscal, o montante do imposto que 
corresponder a vantagem econômica decorrente da concessão de qualquer subsídio, redução da base de 
cálculo, crédito presumido ou outro incentivo ou benefício fiscal em desacordo com o disposto no artigo 155, 
§ 2º, inciso XII, alínea "g", da Constituição Federal.  

§ 4º - O crédito decorrente de entrada de mercadoria destinada à integração ao ativo permanente, 
observado o disposto no artigo 40, será apropriado à razão de um quarenta e oito avos por mês, devendo a 
primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada no estabelecimento. 

Artigo 35 - A isenção ou a não incidência, salvo determinação em contrário: 

I - não implica crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes; 

II - acarreta a anulação do crédito relativo às operações ou prestações anteriores. 

Artigo 36 - Para a compensação, é assegurado ao contribuinte, salvo disposição em contrário, o direito de 
creditar-se do imposto anteriormente cobrado, nos termos do inciso II do § 1º do artigo 34, relativamente a 
mercadoria entrada, real ou simbolicamente, em seu estabelecimento ou a serviço a ele prestado, em razão 
de operações ou prestações regulares e tributadas. 

§ 1º - O direito ao crédito do imposto condiciona-se à idoneidade da documentação, nos termos do § 1º do 
artigo 34, à escrituração do respectivo documento fiscal e ao cumprimento dos demais requisitos exigidos 
pela legislação. 

§ 2º - O crédito deve ser escriturado por seu valor nominal.  

§ 3º - O direito ao crédito extingue-se após 5 (cinco) anos, contados da data de emissão do documento 
fiscal. 

§ 4º - O estabelecimento que receba mercadoria devolvida por particular ou qualquer pessoa natural ou 
jurídica não considerada contribuinte ou não obrigada à emissão de documento fiscal, pode creditar-se do 
imposto pago por ocasião da saída da mercadoria, segundo o disposto em regulamento. 

§ 5º - Salvo hipótese expressamente prevista em regulamento, é vedada a apropriação do crédito do 
imposto destacado em documento fiscal que indique como destinatário estabelecimento diverso daquele que 
o venha escriturar. 

Artigo 37 - Em substituição ao sistema de crédito previsto no artigo 36, o regulamento poderá facultar ao 
contribuinte a compensação de importância resultante da aplicação de porcentagem fixa.  

Artigo 38 - Na hipótese do artigo 54, não ocorrendo o fato gerador, pode o contribuinte creditar-se da 
importância recolhida a título de imposto. 

Artigo 39 - É vedado o crédito do imposto relativo a mercadoria entrada ou adquirida e, conforme o caso, a 
serviço tomado:  

I - alheios à atividade do estabelecimento; 

II - para integração no produto ou consumo em processo de industrialização ou produção rural de produto 
cuja saída não seja tributada ou esteja isenta do imposto; 

III - para comercialização ou prestação de serviço, quando a saída ou a prestação subsequentes não sejam 
tributadas ou estejam isentas do imposto; 

IV - que exceder ao montante devido, por erro ou inobservância da correta base de cálculo, determinada em 
lei complementar ou na legislação deste Estado. 

§ 1º - Além da aplicação, no que couber, das hipóteses previstas no "caput", é também vedado o crédito 
relativo:  

I - à mercadoria destinada a integração no ativo permanente se: 
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a) previsivelmente, sua utilização relacionar-se exclusivamente com mercadoria ou serviço objeto de 
operações ou prestações isentas ou não tributadas ou não sujeitas ao imposto; 

b) vier a perecer ou deteriorar-se, for objeto de furto, roubo ou extravio, ou for alienada, antes de decorrido 
o prazo previsto no § 4º do artigo 34, a partir da data da ocorrência do fato, em relação à parcela restante 
do crédito; 

II - à mercadoria destinada a uso ou consumo no estabelecimento, se, previsivelmente, sua utilização 
relacionar-se, exclusivamente, com mercadoria ou serviço objeto de operações ou prestações isentas, não 
tributadas ou não sujeitas ao imposto. 

§ 2º- Uma vez provado que a mercadoria ou o serviço mencionados neste artigo tenham ficado sujeitos ao 
imposto por ocasião de posterior operação ou prestação ou, ainda, que tenham sido empregados em 
processo de industrialização do qual resulte produto cuja saída se sujeite ao imposto, pode o 
estabelecimento creditar-se do imposto relativo ao serviço tomado ou à respectiva entrada, na proporção 
quantitativa da operação ou prestação tributadas. 

Artigo 40 - O contribuinte deve proceder ao estorno do imposto de que se tenha creditado, sempre que o 
serviço tomado ou a mercadoria entrada no estabelecimento:  

I - venha a perecer, deteriorar-se ou ser objeto de roubo, furto ou extravio; 

II - seja objeto de saída ou prestação de serviço não tributada ou isenta, sendo esta circunstância 
imprevisível à data da entrada ou da prestação; 

III - seja utilizada, integrada ou consumida em processo de industrialização ou produção rural de produto 
cuja saída não seja tributada ou esteja isenta do imposto; 

IV - venha a ser utilizada em fim alheio à atividade do estabelecimento; 

V - para industrialização ou comercialização, seja utilizada ou consumida no próprio estabelecimento. 

Parágrafo único - Havendo mais de uma operação ou prestação e sendo impossível determinar a qual delas 
corresponde a mercadoria ou o serviço, o imposto a estornar deve ser calculado mediante a aplicação da 
alíquota vigente na data do estorno sobre o preço mais recente da aquisição ou prestação. 

Artigo 41 - A vedação e o estorno de crédito previsto nos artigos 39 e 40 estendem-se ao imposto incidente 
sobre serviços de transporte e de comunicação relacionados com mercadoria que venha a ter qualquer das 
destinações mencionadas nos aludidos dispositivos. 

Artigo 42 - Não se exigirá o estorno do crédito:  

I - em relação ao imposto correspondente à entrada de mercadoria ou serviço objeto de operação ou 
prestação que os destine ao exterior; 

II - na operação de transferência interna de bem do ativo permanente ou de material de uso ou consumo. 

Artigo 43 - O Poder Executivo poderá conceder e vedar crédito do imposto, bem como dispensar e exigir 
seu estorno, segundo o que for estabelecido em acordo celebrado com outros Estados ou com o Distrito 
Federal, observado, quando for o caso, o disposto em lei complementar federal. 

Parágrafo único -  Para compensação do imposto nos termos desta subseção, salvo se lei complementar 
federal dispuser em contrário: 

I – somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento nele 
entradas a partir de 1o de janeiro de 2020;  

II – somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no estabelecimento:    

a) quando for objeto de operação de saída de energia elétrica;    

b) quando consumida no processo de industrialização; 

c) quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção destas 
sobre as saídas ou prestações totais;  
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d) a partir de 1o de janeiro de 2020 nas demais hipóteses; 

III – somente dará direito a crédito o recebimento de serviços de comunicação utilizados pelo 
estabelecimento: 

a) ao qual tenham sido prestados na execução de serviços da mesma natureza; 

b) quando sua utilização resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção desta 
sobre as saídas ou prestações totais;  

c) a partir de 1o de janeiro de 2020 nas demais hipóteses. 

Artigo 44 - É vedada a restituição por qualquer forma do valor do imposto que tenha sido utilizado como 
crédito pelo estabelecimento destinatário, bem como do saldo de crédito existentes na data do encerramento 
das atividades do estabelecimento. 

Parágrafo único - Excetua-se do disposto neste artigo a devolução do tributo, total ou parcial, devidamente 
autorizada em acordo celebrado com outros Estados e com o Distrito Federal, na forma prevista na legislação 
pertinente. 

Artigo 45 - Ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em regulamento, é vedada a transferência 
de crédito de um para outro estabelecimento. 

SUBSEÇÃO V 

Dos Regimes de Apuração e do Pagamento do Imposto 

Artigo 46 - O valor do imposto a recolher corresponde à diferença, em cada período de apuração, entre o 
imposto devido sobre as operações ou prestações tributadas e o cobrado relativamente às anteriores. 

Parágrafo único - O regulamento poderá determinar: 

I - que a apuração e o recolhimento sejam feitos: 

a) por mercadoria ou serviço dentro de determinado período; 

b) por mercadoria ou serviço, em função de cada operação ou prestação; 

II - a implantação de outro sistema de recolhimento do imposto, que se mostre mais eficiente para combater 
a sonegação. 

Artigo 47 - O estabelecimento de contribuinte obrigado à escrituração fiscal deve apurar o valor do imposto 
a recolher em conformidade com o regime periódico de apuração. 

Parágrafo único - O período de apuração corresponderá ao mês civil, salvo se outro período for fixado em 
regulamento.  

Artigo 48 - O estabelecimento enquadrado no regime periódico de apuração, no último dia do período e na 
forma prevista em regulamento, deve apurar nos livros de escrituração fiscal próprios: 

I - os valores das operações de saída de mercadoria e das prestações de serviço e o correspondente débito 
do imposto; 

II - os valores das operações de entrada de mercadoria e das prestações de serviços tomados e o 
correspondente crédito do imposto; 

III - os valores de outros débitos ou créditos do imposto; 

IV - os valores de estornos de débitos e de créditos de imposto; 

V - o valor do imposto a recolher; ou 

VI - o valor do saldo credor a transportar para o período seguinte. 
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§ 1º - Os valores referidos nos incisos V e VI devem ser declarados ao fisco. 

§ 2º - O montante mencionado no inciso V deve ser recolhido na forma e nos prazos fixados em 
regulamento. 

§ 3º - Nos casos em que incumba ao destinatário o pagamento do imposto relativo à entrada de mercadoria 
em seu estabelecimento ou ao recebimento de serviço, o regulamento poderá dispor que o recolhimento se 
faça independentemente do resultado da apuração do imposto no período correspondente. 

Artigo 49 - Tratando-se de contribuinte não obrigado a manter escrituração fiscal, bem como nos casos 
expressamente previstos, o montante do imposto a recolher corresponde à diferença entre o imposto devido 
sobre a operação ou prestação tributada e o cobrado na imediatamente anterior, efetuada com a mesma 
mercadoria ou serviço. 

Artigo 50 - Nas hipóteses previstas na legislação, a pessoa inscrita no Cadastro de Contribuintes deve 
declarar em guia de informação, conforme modelo aprovado pela Secretaria da Fazenda, os valores das 
operações ou prestações, do imposto a recolher ou, em sendo a hipótese, do saldo credor a transportar para 
o período seguinte.  

Artigo 51 - O imposto a recolher, declarado em guia de informação, é exigível independentemente da 
lavratura de auto de infração ou de notificação. 

Artigo 52 - Na falta da declaração de que trata o artigo 50, o fisco deve transcrever os dados do livro de 
escrituração fiscal próprio, cientificando o contribuinte, no mesmo ato. 

Artigo 53 - O regulamento estabelecerá o local, a forma e os prazos para o recolhimento do imposto, 
admitida distinção em função de categorias, grupos ou setores de atividades econômicas. 

Artigo 54 - Poderá ser exigido o recolhimento antecipado do imposto devido pela operação ou prestação 
subsequentes, com a fixação do valor desta, se for o caso, nas seguintes situações, dentre outras: 

I - entrada em território mato-grossense de mercadoria ou recebimento de serviços originários de outro 
Estado ou do Distrito Federal; 

II - entrada de mercadoria em estabelecimento de contribuinte ou recebimento de serviço; 

III - em razão de operações ou prestações efetuadas por contribuinte que só opere em períodos 
determinados, tais como, durante finados, festas natalinas, juninas, carnavalescas e outras, em 
estabelecimentos provisórios instalados, inclusive em lugares destinados a recreação, esporte, exposição e 
outras atividades semelhantes; 

IV - em decorrência de regime especial. 

Parágrafo único – Para os fins do inciso I do caput, o recolhimento antecipado: 

I – poderá ser exigido nas hipóteses a que se referem os incisos VI, VII, XIV e XVI do artigo 2o, conforme 
dispuser o regulamento; 

II – não abrangerá as operações e prestações submetidas à sujeição passiva por substituição, hipótese em 
que a exigência de eventual antecipação de recolhimento de imposto com encerramento de tributação se 
dará em conformidade com a disciplina prevista no título IV desta lei;  
 
III – poderá ser exigido do contribuinte optante do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, relativamente 
à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, nas aquisições em outros Estados e no Distrito Federal 
de bens, mercadorias ou serviços, nos termos do artigo 89 desta lei, exceto na hipótese indicada no inciso II. 

Artigo 55 - Nas operações interestaduais destinadas a contribuinte mato-grossense, beneficiadas ou 
incentivadas em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição 
Federal, o Poder Executivo poderá exigir o recolhimento, no momento da entrada da mercadoria em 
território mato-grossense, do imposto correspondente ao valor do benefício ou incentivo.  

Artigo 56 - Na entrega de mercadoria proveniente de outro Estado ou do Distrito Federal, a ser realizada 
em território mato-grossense, sem destinatário certo, o imposto deve ser calculado sobre o valor estimado 
da operação e antecipadamente recolhido no primeiro município deste Estado por onde transite a 
mercadoria, deduzido o valor do imposto pago na origem, na forma prevista em regulamento. 
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Parágrafo único - Presume-se destinada a entrega neste Estado a mercadoria proveniente de outro Estado ou 
do Distrito Federal sem documentação comprobatória de seu destino. 

Artigo 57 - O imposto devido, declarado e não pago deve ser inscrito na Dívida Ativa, após 60 (sessenta) 
dias contados do vencimento.  

§ 1º - No decurso desse prazo de 60 (sessenta) dias, o imposto pode ser recolhido independentemente de 
autorização fiscal. 

§ 2º - Após o decurso desse prazo, o recolhimento poderá depender de prévia autorização fiscal, conforme 
estipular o regulamento. 

§ 3º - O recolhimento efetuado com inobservância do disposto no artigo anterior não anula ou invalida a 
exigência do débito fiscal, qualquer que seja a fase em que se encontre a cobrança, podendo a importância 
recolhida ser, a critério do fisco, objeto de restituição pela via administrativa, de utilização como crédito do 
imposto ou de imputação de pagamento desse ou de outro débito do imposto. 

§ 4º - As disposições deste artigo, assim como as do artigo 51, aplicam-se ao imposto apurado pelo 
contribuinte e transcrito pelo fisco na forma do artigo 52. 

Artigo 58 - A cobrança e o recolhimento efetuados nos termos do artigo 57 não elidem o direito da Fazenda 
do Estado de proceder a ulterior revisão fiscal. 

Artigo 59 - O saldo devedor ou credor apurado em cada estabelecimento localizado neste Estado, na forma 
prevista nesta subseção, será compensado entre os estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, 
localizados em território mato-grossense, conforme dispuser o regulamento.  

Artigo 60 - O recolhimento do imposto deve ser feito mediante guia preenchida pelo contribuinte, conforme 
dispuser o regulamento. 

 

CAPÍTULO II 

Das Obrigações Acessórias 

Artigo 61 - As pessoas sujeitas à inscrição no cadastro de contribuintes, conforme as operações ou 
prestações que realizem, ainda que não tributadas ou isentas do imposto, devem, relativamente a cada um 
de seus estabelecimentos, emitir documentos fiscais, manter escrituração fiscal destinada ao registro das 
operações ou prestações efetuadas e atender às demais exigências decorrentes de qualquer outro sistema 
adotado pela Administração Tributária. 

§ 1º - Os modelos de documentos, livros de escrituração e arquivos digitais fiscais, a forma, o conteúdo e os 
prazos de sua emissão, autorização, escrituração e transmissão , bem como disposições sobre sua dispensa 
ou obrigatoriedade de mantença, serão estabelecidos em regulamento, normas complementares ou acordo 
entre os entes federados. 

§ 2º - Os documentos, livros de escrituração e arquivos digitais fiscais obedecerão o que se segue: 

I - considera-se documento fiscal eletrônico o que for emitido e armazenado eletronicamente, de existência 
apenas digital, com o intuito de documentar operações e prestações, cuja validade jurídica é garantida pela 
assinatura digital do emitente e autorização de uso pela administração tributária da unidade federada do 
contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador; 

II – por ocasião da emissão do documento fiscal eletrônico, o contribuinte deve imprimir, salvo hipótese de 
dispensa prevista na legislação, documento auxiliar, o qual: 

a) deverá acompanhar o trânsito das mercadorias; 

b) servirá para facilitar a consulta do documento fiscal eletrônico que acoberta a operação; 

c) não poderá ser utilizado para apropriação de crédito do imposto nele destacado, exceto em casos 
expressamente previstos na legislação, uma vez que não se trata de documento fiscal hábil para fins de 
escrituração fiscal; 
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III – os livros de escrituração fiscal, em arquivo digital, se constituem em um conjunto de escrituração de 
documentos fiscais e de outras informações de interesse do fisco, bem como no registro de apuração do 
imposto referente às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. 

§ 3º - A Secretaria da Fazenda pode determinar a adoção e utilização, por parte dos contribuintes, de 
dispositivos de controle, inclusive eletrônicos ou digitais, que visem monitorar ou registrar as suas atividades 
de produção, armazenamento, comercialização, transporte e suas operações ou prestações, no interesse da 
fiscalização do imposto. 

§ 4º - O valor do imposto deve constar em destaque no documento fiscal emitido nas operações ou 
prestações, nos termos previstos em Regulamento. 

§ 5º - nos casos em que a operação ou prestação esteja desonerada em decorrência de isenção ou não-
incidência ou em que tenha sido atribuída a outra pessoa a responsabilidade pelo pagamento do imposto, a 
circunstância deve ser mencionada no documento fiscal, indicando-se o dispositivo pertinente da legislação, 
sendo vedado o destaque do valor do imposto. 

§ 6º - Os documentos, livros de escrituração, programas e os arquivos digitais fiscais, contábeis e 
comerciais, são de exibição obrigatória ao fisco, devendo ser conservados durante o prazo estabelecido na 
legislação tributária.  

§ 7º - Não tem aplicação qualquer disposição legal excludente da obrigação de exibir ou limitativa do direito 
do fisco de examinar mercadorias, inclusive no seu transporte ou armazenamento, livros de escrituração, 
documentos, papéis, efeitos comerciais, contábeis ou fiscais, programas e arquivos digitais dos contribuintes. 

§ 8º - Escritório de contabilidade poderá manter sob sua guarda documentos, livros de escrituração e 
arquivos digitais fiscais ou contábeis, utilizados por seus clientes, devendo a exibição destes à fiscalização 
ser efetivada no local por esta indicada.  

§ 9º - Para fins do disposto neste artigo, presumem-se de natureza comercial, quaisquer livros de 
escrituração, documentos, papéis, efeitos comerciais ou fiscais, programas e arquivos armazenados em meio 
digital ou em qualquer outro meio, pertencentes ao contribuinte.  

§ 10 - O livro razão contábil e respectivos auxiliares serão escriturados pelo contribuinte, em relação às 
operações e prestações ocorridas neste Estado, independentemente da localização de sua matriz, devendo 
refletir a escrituração do livro diário.  

Artigo 62 - Considera-se desacompanhada de documento fiscal a mercadoria ou prestação acobertada por 
documento inábil, assim entendido o que: 

I – não observe o que dispõe o inciso III do § 1º do artigo 34; 

II - não seja o exigido para a respectiva operação ou prestação. 

Parágrafo único - Ainda que formalmente regular, será considerado inábil o documento fiscal que tiver sido 
emitido ou utilizado com dolo, fraude, simulação ou erro, que possibilite, mesmo que a terceiro, o não 
pagamento do imposto ou qualquer outra vantagem indevida. 

Artigo 63 - O contribuinte do imposto deve cumprir as obrigações acessórias que tenham por objeto 
prestações, positivas ou negativas, previstas na legislação. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo, salvo disposição em contrário, aplica-se às demais pessoas 
inscritas ou obrigadas à inscrição no cadastro de contribuintes. 

TÍTULO IV 

DA SUJEIÇÃO PASSIVA POR SUBSTITUIÇÃO 
 

CAPÍTULO I 

Do Substituto 

SEÇÃO I 
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Das operações antecedentes, concomitantes ou subsequentes 

 
Artigo 64 - São sujeitos passivos por substituição, no que se refere ao imposto devido pelas operações ou 
prestações com mercadorias e serviços adiante nominados:  

I - o destinatário da mercadoria - comerciante, industrial, cooperativa ou qualquer outro contribuinte, exceto 
produtor ou extrator de minério - quando devidamente indicado na documentação correspondente, 
relativamente ao imposto devido na saída promovida por produtor ou extrator de minério; 

II - quanto a combustível ou lubrificante, derivado ou não de petróleo, relativamente ao imposto devido nas 
operações antecedentes ou subsequentes:  

a) o fabricante, o importador ou o distribuidor de combustíveis, este como definido na legislação federal;  

b) o fabricante ou o importador de lubrificante ou o arrematante desse produto importado do exterior e 
apreendido; 

c) o revendedor de lubrificante situado em outro Estado ou no Distrito Federal que promova saída da 
mercadoria a estabelecimento deste Estado, quando devidamente credenciado pelo Fisco mato-grossense; 

III - quanto a etanol combustível: o fabricante, o distribuidor, o importador ou o estabelecimento fabricante 
de combustível derivado de petróleo, relativamente ao imposto devido nas operações antecedentes ou 
subsequentes;  

IV – quanto a energia elétrica: a empresa geradora, a distribuidora ou qualquer outra que comercializar 
energia elétrica, relativamente ao imposto devido nas operações antecedentes, concomitantes ou 
subsequentes;  

V - quanto a papel usado e apara de papel, sucata de metal, caco de vidro, retalho, fragmento e resíduo de 
plástico, de borracha ou de tecido: o contribuinte que realize as operações a seguir indicadas, relativamente 
ao imposto devido nas anteriores saídas promovidas por quaisquer estabelecimentos: 

a) saída de mercadorias fabricadas com esses insumos; 

b) saída dessas mercadorias com destino a outro Estado, ao Distrito Federal ou ao Exterior; 

VI - quanto a produto agropecuário e seus insumos ou mineral: o contribuinte que realize qualquer das 
operações a seguir indicadas relativamente ao imposto devido nas anteriores saídas: 

a) saída com destino a outro Estado, ao Distrito Federal ou ao exterior; 

b) saída com destino a estabelecimento industrial; 

c) saída com destino a estabelecimento comercial; 

d) saída com destino a consumidor ou a usuário final; 

e) saída de estabelecimento que o tenha recebido de outro do mesmo titular, indicado como substituto nas 
alíneas precedentes; 

f) industrialização; 

VII - o industrial, o comerciante ou o prestador de serviço, relativamente ao imposto devido pelas anteriores 
saídas de mercadorias ou prestações de serviço, promovidas por quaisquer outros contribuintes. 

VIII - quanto a mercadoria remetida por produtor ou extrator de minérios a cooperativa de que faça parte: a 
cooperativa, relativamente ao imposto devido nessa saída; 

IX - o destinatário mato-grossense de mercadoria ou bem importados do exterior por importador de outro 
Estado ou do Distrito Federal e entrados fisicamente neste Estado, pelo imposto incidente no desembaraço 
aduaneiro e em operação subsequente da qual decorrer a aquisição da mercadoria ou bem, ressalvado o 
disposto no § 5o; 
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X - quanto a serviço de transporte realizado por mais de uma empresa: a que promova a cobrança integral 
do preço; 

XI - serviço de transporte de carga iniciado em território mato-grossense, realizado por transportador 
autônomo, qualquer que seja o seu domicílio, ou por empresa transportadora estabelecida fora do território 
mato-grossense e não inscrita no cadastro de contribuintes deste Estado: o tomador do serviço, quando 
contribuinte do imposto neste Estado; 

XII - quanto a serviço de transporte de bem, mercadoria ou valor prestado por empresa transportadora 
estabelecida em território mato-grossense: o tomador do serviço, desde que remetente ou destinatário da 
mercadoria transportada e contribuinte do imposto neste Estado;  

XIII - o tomador do serviço - comerciante, industrial, cooperativa ou qualquer outro contribuinte, pessoa de 
direito público ou privado - relativamente ao imposto devido na prestação de serviço realizada pelo 
prestador. 

§ 1o - A sujeição passiva por substituição em relação às operações antecedentes previstas neste artigo 
prevalece, também, sendo o caso, nas seguintes hipóteses: 

I - saída da mercadoria com destino a consumidor ou a usuário final ou, ainda, a pessoa de direito público ou 
privado não contribuinte; 

II - saída da mercadoria ou prestação de serviço amparadas por não-incidência ou isenção; 

III - saída ou qualquer evento que impossibilite a ocorrência das operações ou prestações indicadas neste 
artigo. 

§ 2o - O pagamento decorrente do disposto no inciso II do § 1o poderá ser dispensado nos casos em que a 
legislação admita a manutenção do crédito. 

§ 3o - O Poder Executivo poderá atribuir a condição de sujeito passivo por substituição tributária a que se 
refere o inciso III do caput à cooperativa de produtores ou à empresa comercializadora de etanol, tal como 
definida e autorizada por órgão federal competente.  

§ 4º - A sujeição passiva prevista no inciso VIII do caput fica atribuída ao estabelecimento destinatário nos 
casos em que a cooperativa mencionada remeta a mercadoria a outro estabelecimento dela mesma ou a 
estabelecimento de cooperativa central ou de federação de cooperativas de que faça parte, bem como de 
cooperativa central para a respectiva federação de cooperativas. 

§ 5o - A responsabilidade prevista no inciso IX do caput não se aplicará se o importador efetuar o 
pagamento, a este Estado, dos impostos ali referidos.  

§ 6o – O Regulamento poderá estabelecer que seja aplicado parcialmente o diferimento relativo à sujeição 
passiva por substituição das operações antecedentes previstas neste artigo. 

SEÇÃO II 

Das operações subsequentes 

Artigo 65 - São sujeitos passivos por substituição, no que se refere ao imposto devido pelas operações ou 
prestações com mercadorias e serviços adiante nominados:  

I - quanto a mercadoria remetida para industrialização: o contribuinte autor da encomenda, relativamente ao 
imposto devido nas sucessivas saídas da mercadoria remetida para industrialização, até o respectivo retorno 
ao seu estabelecimento; 

II - o remetente da mercadoria - comerciante, industrial, produtor, cooperativa ou qualquer outro 
contribuinte, pessoa de direito público ou privado - relativamente ao imposto devido nas subsequentes 
operações realizadas por representante, mandatário, comissário, gestor de negócio ou adquirente da 
respectiva mercadoria, quando estes, a critério do fisco, estejam dispensados de inscrição na repartição 
fiscal, inclusive no caso de comércio de mercadorias pelo sistema porta a porta; 

III – quanto às mercadorias relacionadas no § 1º, relativamente ao imposto devido nas operações 
subsequentes até sua entrega ao consumidor, conforme especificado em regulamento ou acordo entre os 
Estados e Distrito Federal:  
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a) fabricante, o distribuidor, o importador ou o arrematante de produto importado do exterior e apreendido; 

b) estabelecimento situado em outro Estado ou no Distrito Federal que promova saída da mercadoria a 
contribuinte deste Estado; 

§ 1º - A sujeição passiva prevista no inciso III do caput se aplica às operações com as seguintes 
mercadorias: 

I – Autopeças 

II - Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope; 

III - Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas; 

IV - Cigarros e outros produtos derivados do fumo; 

V – Cimentos; 

VI – Ferramentas;  

VII - Lâmpadas, reatores e “starter”;  

VIII - Materiais de construção e congêneres; 

IX - Materiais de limpeza; 

X - Materiais elétricos;  

XI - Medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário; 

XII - Papéis, plásticos, produtos cerâmicos e vidros; 

XIII - Pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha; 

XIV - Produtos alimentícios;   

XV - Produtos de papelaria;  

XVI - Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos;   

XVII - Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos; 

XVIII - Rações para animais domésticos; 

XIX - Sorvetes e preparados para fabricação de sorvetes em máquinas; 

XX - Tintas e vernizes; 

XXI - Veículos automotores; 

XXII - Veículos de duas e três rodas motorizados. 

§ 2º - A sujeição passiva prevista no inciso II do caput: 

I - aplica-se também na saída promovida por contribuinte de outro Estado com destino a contribuinte deste 
Estado regularmente inscrito, que deva entregar a mercadoria a pessoa indicada naquele inciso; 

II - poderá ser efetivada mediante termo de acordo, facultada a exigência de prestação de fiança ou de outra 
forma da garantia. 

SEÇÃO III 
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Das Disposições Comuns 

Artigo 66 - A sujeição passiva por substituição é atribuída às mesmas pessoas indicadas neste capítulo 
situadas em outro Estado ou no Distrito Federal em relação às operações ou prestações que venham a 
ocorrer no território deste Estado com mercadoria ou serviço proveniente dessas unidades da Federação, 
desde que, para esse efeito, haja o prévio e expresso acordo. 

Artigo 67 - Tratando-se de mercadoria ou serviço proveniente de outro Estado ou do Distrito Federal: 

I - sendo inaplicável a sujeição passiva por substituição, a responsabilidade pela retenção e pelo pagamento 
do imposto relativo à substituição é do destinatário estabelecido no território deste Estado; 

II - em relação a combustível líquido ou gasoso ou lubrificante, derivados de petróleo, e à energia elétrica, 
destinados a adquirente mato-grossense para consumo, o imposto será devido a este Estado, devendo ser 
recolhido e pago pelo remetente.  

Artigo 68 - A sujeição passiva por substituição prevista neste capítulo abrange, também, o imposto exigível 
do destinatário em razão do recebimento ou da entrada de mercadoria, quando forem definidos como fatos 
geradores do imposto. 

Artigo 69 - Salvo as hipóteses expressas e previamente ajustadas em acordos, não se admitirá a imposição 
por outro Estado ou pelo Distrito Federal de regime de substituição ou de seus efeitos a operações ou 
prestações que venham a ocorrer no território mato-grossense com mercadoria ou serviço provenientes de 
outro Estado ou do Distrito Federal. 

Artigo 70 - O Poder Executivo poderá atribuir a condição de sujeito passivo por substituição tributária ao 
contribuinte que receber a mercadoria diretamente dos contribuintes indicados neste capítulo, desde que 
verificada a ocorrência de: 

I - prejuízos à livre concorrência em razão da atribuição da responsabilidade por sujeição passiva por 
substituição tributária; 

II - acumulação de valores a serem restituídos em razão da retenção antecipada do imposto por substituição 
tributária. 

CAPÍTULO II 

Da Base de Cálculo da Sujeição Passiva por Substituição 

Artigo 71 - No caso de sujeição passiva por substituição, com responsabilidade atribuída em relação às 
operações ou prestações subsequentes, a base de cálculo será o preço final a consumidor, único ou máximo, 
autorizado ou fixado por autoridade competente.  

Artigo 72 - Na falta de preço final a consumidor, único ou máximo, autorizado ou fixado por autoridade 
competente, a base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária em relação às operações ou 
prestações subsequentes será:  

I - o valor da operação ou prestação praticado pelo sujeito passivo por substituição tributária ou pelo 
contribuinte substituído intermediário, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, 
impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor resultante da aplicação de 
percentual de margem de valor agregado estabelecido conforme disposto no artigo 74; 

II - o valor da operação praticada pelo remetente, na hipótese prevista no inciso II do artigo 67; 

III - o valor da operação, como tal entendido, o preço de aquisição pelo destinatário, na saída efetuada por 
transportador revendedor retalhista - TRR, situado em outro Estado ou no Distrito Federal, diretamente para 
consumidor deste Estado, de combustíveis ou lubrificantes; 

IV - a soma do preço de aquisição da mercadoria com os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, 
impostos e outros encargos assumidos pelo adquirente, acrescida do valor resultante da aplicação, sobre o 
referido montante, de percentual de margem de valor agregado estabelecido com observância do disposto no 
artigo 74, na hipótese prevista no inciso I do artigo 67; 

V - o valor fixado para venda a consumidor final indicado em catálogos ou listas de preço emitidos pelo 
remetente ou o valor fixado em Regulamento, na hipótese prevista no inciso II do artigo 65; 
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VI - o preço total cobrado do tomador do serviço, na hipótese do inciso X do artigo 64; 

VII - o preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, desde que: 

a) a entidade representativa do fabricante ou importador apresente pedido formal, nos termos de disciplina 
estabelecida pela Secretaria da Fazenda, devidamente documentado por elementos que possam comprovar o 
preço praticado; 

b) na hipótese de deferimento do pedido referido na alínea "a", o preço sugerido será aplicável somente após 
ser editada a legislação correspondente. 

Artigo 73 - Em substituição ao disposto no artigo 72, a legislação poderá fixar como base de cálculo do 
imposto em relação às operações ou prestações subsequentes a média ponderada dos preços a consumidor 
final usualmente praticados no mercado considerado, apurada por levantamento de preços, ainda que por 
amostragem ou por meio de dados fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores.  

§ 1º - O levantamento de preços a que se refere este artigo: 

I - deverá apurar, no mínimo, o preço de venda à vista no varejo, incluindo o frete, seguro e demais 
despesas cobradas do adquirente; 

II - não deverá considerar os preços de promoção, bem como aqueles submetidos a qualquer tipo de 
comercialização privilegiada; 

III - poderá ser promovido pela Secretaria da Fazenda ou, a seu critério, por entidade representativa do 
setor que realiza operações ou prestações sujeitas à substituição tributária; 

IV - poderá ser adotado pela Secretaria da Fazenda com base em pesquisas já realizadas por instituto de 
pesquisa de mercado de reputação idônea. 

§ 2º - Na hipótese de o levantamento de preços ser promovido por entidade representativa de setor, este 
deverá ser realizado por instituto de pesquisa de mercado de reputação idônea, desvinculado da referida 
entidade, devendo ser encaminhado à Secretaria da Fazenda para efeitos de subsidiar a fixação da base de 
cálculo do imposto, acompanhado: 

I - de relatório detalhado sobre a metodologia utilizada; 

II - de provas que demonstrem a prática dos preços pesquisados pelo mercado. 

§ 3º - Para os fins estabelecidos neste artigo, a Administração Tributária poderá utilizar os dados fornecidos 
por contribuintes de um determinado setor da economia, em atendimento a obrigações acessórias, fixadas 
na forma da legislação. 

Artigo 74 - Para fins de estabelecimento do percentual de margem de valor agregado a que se refere o 
artigo 72, o levantamento de preços previsto no artigo 73 deverá apurar também:  

I - o preço de venda à vista no estabelecimento fabricante ou importador, incluindo o IPI, frete, seguro e 
demais despesas cobradas do destinatário, excluído o valor do ICMS relativo à substituição tributária; 

II - o preço à vista no estabelecimento atacadista, incluindo o frete, seguro e demais despesas cobradas do 
destinatário, excluindo o valor do ICMS relativo à substituição tributária. 

§ 1º - O percentual de margem de valor agregado será fixado com base nos preços obtidos pelo 
levantamento, estabelecendo-se a relação percentual entre os valores apurados relativamente: 

I - ao inciso I do § 1° do artigo 73 e o inciso I do caput deste artigo; 

II. ao inciso I do § 1° do artigo 73 e o inciso II do caput deste artigo. 

§ 2° - O Poder Executivo poderá utilizar levantamento de preços ao consumidor final segmentados por canais 
de distribuição, na forma fixada em regulamento. 

§ 3° - Poderão ser adotados percentuais de margem de valor agregado ou preço final a consumidor fixados 
com observância do disposto em lei complementar relativa à matéria, em acordo celebrado pelo Estado do 
Mato Grosso com outras unidades da Federação. 
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CAPÍTULO III 

Das Disposições Gerais relativas à Sujeição Passiva por Substituição 

Artigo 75 - A sujeição passiva por substituição em relação às operações subsequentes compreende, 
também, o transporte efetuado por terceiro, desde que o respectivo preço esteja incluído na base de cálculo.  

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica às operações interestaduais em que o tomador do 
serviço de transporte seja o destinatário da mercadoria. 

Artigo 76 - Fica assegurada a restituição do imposto pago antecipadamente em razão da substituição 
tributária:  

I - caso não se efetive o fato gerador presumido na sujeição passiva; 

II – caso se comprove que na operação final com mercadoria ou serviço ficou configurada obrigação 
tributária de valor inferior à presumida. 

§ 1º - O pedido de restituição, sem prejuízo de outras provas exigidas pelo fisco, será instruído com cópia da 
documentação fiscal da operação ou prestação realizada, que comprove o direito à restituição. 

§ 2º - O Poder Executivo disporá sobre os pedidos de restituição que serão processados prioritariamente, 
quer quanto à sua instrução, quer quanto à sua apreciação, podendo, também, prever outras formas para 
devolução do valor, desde que adotadas para opção do contribuinte. 

§ 3º - Caso se constate que na operação final com mercadoria ou serviço ficou configurada obrigação 
tributária de valor superior à presumida, será devido o complemento do imposto retido. 

Artigo 77 - A sujeição passiva por substituição não exclui a responsabilidade supletiva do contribuinte 
substituído quando não ocorrer a retenção do imposto, observado o procedimento estabelecido em 
regulamento.  

Artigo 78 - O imposto devido por substituição tributária:  

I - será calculado mediante aplicação da alíquota interna; 

II - corresponderá à diferença a maior entre o imposto devido pelo fato gerador presumido e aquele devido 
pela operação ou prestação própria do responsável. 

Artigo 79 - Em relação ao imposto devido por substituição tributária, aproveita ao responsável tributário o 
regime jurídico aplicável ao substituído, no que concerne a isenções, alíquota e base de cálculo.  

Artigo 80 - Na regulamentação do regime jurídico-tributário de sujeição passiva por substituição com 
retenção do imposto, o Poder Executivo, além das demais normas, que não poderão ampliar a aplicação do 
regime, disporá sobre:  

I - hipóteses de sua não aplicação, total ou parcial, inclusive em relação a determinada saída do sujeito 
passivo por substituição; 

II - suspensão de sua aplicação, no todo ou em relação a contribuinte substituto que descumprir as 
obrigações da legislação; 

III - o momento da retenção do imposto. 

Artigo 81 - A legislação mato-grossense relativa ao regime jurídico-tributário de sujeição passiva por 
substituição com retenção do imposto será observada também por contribuinte estabelecido em outro Estado 
ou no Distrito Federal, quando, na condição de responsável, efetuar retenção do imposto em favor deste 
Estado.  

Artigo 82 - A sujeição passiva por substituição prevista neste título depende de normas complementares à 
sua execução, fixadas em regulamento, em relação a cada situação, mercadoria ou serviço. 
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§ 1º - O regulamento estabelecerá, com base nas disposições desta lei e em acordos celebrados pelos 
Estados e Distrito Federal, disciplina relativa ao cumprimento da obrigações principal e acessórias relativas à 
sujeição passiva por substituição. 

§ 2º - O recolhimento do imposto retido por contribuinte, na qualidade de sujeito passivo por substituição, 
deve ser efetuado independentemente do resultado da apuração relativa às operações ou prestações 
realizadas pelo estabelecimento no período, conforme disposto em regulamento. 

 

 

TITULO V 

Das Penalidades e Acréscimos Legais 

Capítulo I 

Das multas por infração 

Artigo 83 - O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, fica sujeito às seguintes penalidades: 

I – falta de pagamento do imposto devido em decorrência de qualquer ação ou omissão do sujeito passivo no 
cumprimento da obrigação tributária - multa equivalente a XXX% (XXX por cento) do valor do imposto; 

II – crédito do imposto em hipótese não permitida pela legislação, incluída a falta de estorno, em decorrência 
de qualquer ação ou omissão do sujeito passivo no cumprimento da obrigação tributária - multa equivalente 
a XXX% (XXX por cento) do valor do imposto, sem prejuízo do recolhimento do valor do imposto; 

III – falta relativa ao cumprimento de obrigação acessória prevista na legislação em decorrência de qualquer 
ação ou omissão do sujeito passivo, quando, em razão da mesma hipótese, não estiver caracterizada 
infração com penalidade prevista nos incisos I e II - multa equivalente a XX% (XX por cento) do valor da 
operação ou prestação a que se refere a obrigação;  

§ 1º - A aplicação das penalidades previstas neste artigo deve ser feita sem prejuízo da exigência do imposto 
em auto de infração e das providências necessárias à instauração da ação penal cabível, inclusive por crime 
de desobediência. 

§ 2º - Na hipótese do inciso I do caput, se a falta de pagamento referir-se a imposto devido por sujeição 
passiva por substituição, a multa será equivalente a XXX% (XXX por cento) do valor do imposto. 

§ 3º - A penalidade a que se refere o inciso II do caput é aplicável também à transferência ou recebimento 
de crédito do imposto entre estabelecimentos ou a sua utilização pelo estabelecimento detentor, em hipótese 
não permitida pela legislação ou sem observância dos requisitos previstos na legislação. 

§ 4º - Na hipótese do inciso III do caput: 

I - em não estando a infração relacionada com obrigação que envolva operação ou prestação, será aplicada a 
multa equivalente a 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT.  

II – sem prejuízo da imposição ao sujeito passivo e da majoração a que se refere o § 5º, a multa será 
aplicável também, se for o caso, às pessoas a seguir indicadas que tenham contribuído para a prática da 
infração: 

a) pessoas inscritas ou obrigadas à inscrição no cadastro de contribuintes ou que tomem parte nas 
operações ou prestações sujeitas ao imposto; 

b) os que, embora não contribuintes, prestem serviços a pessoas sujeitas a inscrição no cadastro de 
contribuintes do imposto, inclusive as empresas de informática ou técnicos que desenvolvem programas 
aplicativos para fins fiscais, contábeis ou comerciais.  

§ 5º - As multas previstas neste artigo serão majoradas em 50% (cinquenta por cento) na hipótese, isolada 
ou conjuntamente, de ser constatada ação ou omissão do sujeito passivo: 
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I – com evidência de dolo, fraude ou simulação; 

II – que objetive ocultar ou dificultar o conhecimento do fisco acerca de informação necessária para o 
lançamento do imposto, ainda que em relação a terceiro vinculado ao fato gerador, ou necessária para o 
controle fiscal das operações ou prestações sujeitas ao imposto. 

§ 6º - Ressalvados os casos expressamente previstos, a imposição de multa para uma infração não exclui a 
aplicação de penalidade fixada para outra, acaso verificada, nem a adoção de demais medidas fiscais 
cabíveis. 

§ 7º - A multa não pode ser inferior ao valor equivalente a 10 (dez) Unidades Padrão Fiscal do Estado de 
Mato Grosso – UPF/MT. 

§ 8º - As multas baseadas em Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT:  

I - devem ser calculadas considerando-se o seu valor vigente na data da lavratura do auto de infração; 

II - devem ser convertidas em reais na data da lavratura do auto de infração; 

III - se não recolhidas no prazo estabelecido na legislação, sobre o valor em reais incidirão juros de mora 
nos termos previstos no inciso II do artigo 88; 

§ 9º - As multas previstas neste artigo, excetuadas as expressas em Unidades Padrão Fiscal do Estado de 
Mato Grosso – UPF/MT, devem ser calculadas sobre os respectivos valores básicos atualizados observando-se 
o disposto no artigo 88 desta lei. 

§ 10 - O valor das multas deve ser arredondado, com desprezo de importância correspondente a fração da 
unidade monetária.  

Artigo 84 - O pagamento da multa não exime o infrator da obrigação de reparar os danos resultantes da 
infração, nem o libera do cumprimento de exigência prevista na legislação. 

Artigo 85 - Salvo disposição em contrário, as multas aplicadas nos termos do artigo 83 podem ser reduzidas 
ou relevadas pelos órgãos julgadores administrativos, exceto quando as infrações: 

I - impliquem falta de pagamento do imposto; 

II – se enquadrem na hipótese do § 5º do artigo 83. 

§ 1º - Na hipótese de redução, deve ser observado o limite mínimo previsto no § 7º do artigo 83. 

§ 2º - Na reincidência, não poderão ser relevadas as penalidades.  

§ 3º - Para efeitos deste artigo, serão, também, examinados o porte econômico e os antecedentes fiscais do 
contribuinte. 

Capítulo II 

Da multa moratória 

Artigo 86 - O valor do imposto declarado ou transcrito pelo fisco, nos termos dos artigos 50 e 52 desta lei, 
quando não recolhido no prazo estabelecido na legislação, fica sujeito a multa moratória, calculada sobre o 
valor do imposto ou da parcela, de:  

I - 2% (dois por cento), até o 30º (trigésimo) dia contado da data em que deveria ter sido feito o 
recolhimento; 

II - 5% (cinco por cento), do 31º (trigésimo primeiro) ao 60º (sexagésimo) dia contado da data em que 
deveria ter sido feito o recolhimento; 

III - 10% (dez por cento), a partir do 60º (sexagésimo) dia contado da data em que deveria ter sido feito o 
recolhimento. 

IV - 20% (vinte por cento), a partir da data em que tiver sido inscrito na Dívida Ativa. 
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§ 1º - A multa prevista neste artigo, na hipótese de parcelamento de débito fiscal, será calculada até a data 
em que for protocolado o respectivo pedido. 

§ 2º - O disposto neste artigo aplica-se aos demais débitos fiscais relativos ao imposto, enquanto não 
exigidos por meio de auto de infração. 

Artigo 87 - O contribuinte que procurar a repartição fiscal, antes de qualquer procedimento do fisco, para 
sanar irregularidade relacionada com o cumprimento de obrigação pertinente ao imposto fica a salvo das 
penalidades previstas no artigo 83, desde que a irregularidade seja sanada no prazo cominado. 

§ 1º - Tratando-se de infração que implique falta de pagamento do imposto, aplicam-se as disposições deste 
capítulo. 

§ 2º - Para efeito de excluir a espontaneidade da iniciativa do infrator, considera-se iniciado o procedimento 
fiscal: 

I - com a notificação, intimação, lavratura de termo de início de fiscalização ou de auto de infração; 

II - com a lavratura de termo de apreensão de mercadoria, documento ou livro ou de notificação para sua 
apresentação. 

§ 3º - O início do procedimento alcança todo aquele que esteja envolvido na infração apurada pela ação 
fiscal. 

§ 4º - A critério da Secretaria da Fazenda, o contribuinte poderá ser comunicado sobre divergências ou 
inconsistências identificadas entre as informações por ele prestadas ao fisco e as informações prestadas por 
terceiros, recebidas ou coletadas pelo fisco no exercício regular de sua atividade, hipótese em que ficará a 
salvo das penalidades previstas no artigo 83 desta lei, desde que sane a irregularidade no prazo indicado na 
comunicação.  

Capítulo III 

Dos Juros de Mora 

Artigo 88 - O montante do imposto ou da multa, aplicada nos termos do artigo 83 desta lei, fica sujeito a 
juros de mora, que incidem:  

I - relativamente ao imposto: 

a) a partir do dia seguinte ao do vencimento, caso se trate de imposto declarado ou transcrito pelo fisco, nos 
termos dos artigos 50 e 52 desta lei, ou de imposto exigido em auto de infração na hipótese do inciso I do 
artigo 83 desta lei ou, na mesma hipótese do inciso I, se for o caso: 

1 - a partir do dia seguinte ao último do período abrangido pelo levantamento efetuado pelo fisco para 
apurar falta de pagamento do imposto por omissão de receita; 

2 - a partir do dia seguinte àquele em que ocorra a falta de pagamento, nas demais hipóteses; 

b) a partir do mês em que, desconsiderada a importância creditada, o saldo tornar-se devedor, caso se trate 
de imposto exigido em auto de infração na hipótese do inciso II do artigo 83 desta lei; 

II - relativamente à multa aplicada nos termos do artigo 83 desta lei, a partir do segundo mês subsequente 
ao da lavratura do auto de infração. 

§ 1º - A taxa de juros de mora é equivalente: 

I - por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, 
acumulada mensalmente; 

II - por fração, a 1% (um por cento). 

§ 2º - Considera-se, para efeito deste artigo: 

I - mês, o período iniciado no dia 1º e findo no respectivo último dia útil; 
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II - fração, qualquer período de tempo inferior a um mês, ainda que igual a um dia. 

§ 3º - Ocorrendo a extinção, substituição ou modificação da taxa prevista no inciso I do § 1º, o Poder 
Executivo adotará outro indicador oficial que reflita o custo do crédito no mercado financeiro. 

§ 4º - Em nenhuma hipótese, a taxa de juros prevista neste artigo poderá ser inferior a 1% (um por cento) 
ao mês. 

§ 5º - O valor dos juros deve ser fixado e exigido na data do pagamento do débito fiscal, incluindo-se esse 
dia. 

§ 6º - Na hipótese de auto de infração, pode o regulamento dispor que a fixação do valor dos juros se faça 
em mais de um momento. 

§ 7º - A Secretaria da Fazenda divulgará, mensalmente, a taxa a que se refere este artigo. 

 

TÍTULO VI 

Das Disposições Finais 

 

Artigo 89 – O contribuinte optante do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, sem prejuízo do 
cumprimento da disciplina prevista na Lei Complementar federal no 123, de 14 de dezembro de 2006, 
observará as disposições da presente lei, no que couber, especialmente no que se refere: 

I – à exigência de recolhimento relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, sem agregação 
de qualquer valor, em conformidade com o parágrafo único do artigo 54, nas aquisições em outros Estados e 
no Distrito Federal de bens, mercadorias ou serviços, destinados a: 

a) uso, consumo ou integração no ativo permanente ou ainda quando o bem, mercadoria ou serviço não 
estiver vinculado a operação ou prestação subsequente alcançada pela incidência do imposto, nas hipóteses 
a que se referem os incisos VI e XIV do artigo 2o; 

b) comercialização ou industrialização, sem encerramento de tributação, exceto no hipótese do inciso II; 

II – à disciplina relativa à sujeição passiva por substituição, em conformidade com a disciplina prevista no 
título IV. 

Artigo 90 - Permanecem em vigor as disposições da legislação relativas ao Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS editadas antes da publicação desta lei, que com ela não sejam 
incompatíveis, especialmente em relação às obrigações acessórias.  

Artigo 91 - Esta lei e suas Disposições Transitórias entram em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos 60 (sessenta) dias após a sua regulamentação, quando então ficará revogada a Lei no 7.098, de 30 
de dezembro de 1998. 

TÍTULO VII 

Das Disposições Transitórias 

Artigo 1º - O recolhimento a que se refere o § 8º do artigo 2º desta lei deverá ser realizado pelo 
contribuinte remetente ou prestador localizado em outra unidade da federação na seguinte proporção:  

I - para o ano de 2017: 60% (sessenta por cento) do valor correspondente à diferença entre a alíquota 
interna e a interestadual; 

II - para o ano de 2018: 80% (oitenta por cento) do valor correspondente à diferença entre a alíquota 
interna e a interestadual; 
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III - a partir do ano de 2019: 100% (cem por cento) do valor correspondente à diferença entre a alíquota 
interna e a interestadual. 

Artigo 2º - No caso de operações ou prestações que destinarem bens e serviços a não contribuinte 
localizado em outra unidade da federação, caberá a este Estado, até o ano de 2018, além do imposto 
calculado mediante utilização da alíquota interestadual, parte do valor correspondente à diferença entre esta 
e a alíquota interna da unidade da federação destinatária, na seguinte proporção:  

I - para o ano de 2017: 40% (quarenta por cento); 

II - para o ano de 2018: 20% (vinte por cento). 

Artigo 3o – Relativamente ao estoque de mercadorias existentes no dia imediatamente anterior à produção 
de efeitos desta lei, que foram submetidas ao recolhimento antecipado do ICMS por estimativa de carga 
média, o contribuinte deverá, segundo disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda: 

I - levantar inventário físico do referido estoque de mercadorias, avaliando-as pelo valor das entradas mais 
recentes; 

II – calcular o valor do ICMS efetivamente recolhido, com aplicação do percentual previsto na legislação 
pertinente sobre o valor das entradas mencionadas no inciso I; 

III – apresentar o inventário indicado no inciso I, em formato digital, à Secretaria da Fazenda. 

§ 1º - Em se tratando de mercadoria submetida à disciplina relativa à sujeição passiva por substituição, em 
conformidade com a disciplina prevista no título IV, as correspondentes saídas do estabelecimento 
substituído que ocorrerem a partir da data em que se der a produção de efeitos desta lei: 

a) serão efetuadas sem débito do imposto, no caso de contribuinte submetido ao regime periódico de 
apuração; 

b) não terão a correspondente receita bruta submetida ao recolhimento unificado, no caso de contribuinte 
optante do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. 

§ 2º - Relativamente à mercadoria não abrangida pelo disposto no § 1o, no caso de contribuinte:  

I – submetido ao regime periódico de apuração, será admitido o lançamento do ICMS efetivamente recolhido 
como crédito do imposto, apurado nos termos do inciso II do caput, no último dia do primeiro mês de 
produção efeitos desta lei; 

II – optante do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, serão adotados os seguintes 
procedimentos: 

a) em lugar de apurar o ICMS recolhido antecipadamente em conformidade com o inciso II do caput, deverá 
ser indicado no aludido levantamento a margem de valor adicionado do estabelecimento, divulgada pela 
Secretaria da Fazenda; 

b) será apurado o valor da receita bruta estimada das saídas subsequentes, por meio da aplicação da 
margem de valor adicionado referida na alínea “a sobre o valor das correspondentes entradas das 
mercadorias; 

c) será admitida a exclusão do valor apurado nos termos da alínea “b” do montante a ser submetido ao 
recolhimento unificado do Regime, até que se esgote o valor correspondente, a partir do primeiro mês de 
produção efeitos desta lei. 

§ 3º - O contribuinte poderá optar em não adotar os procedimentos previstos no § 2º, ficando impedido, 
neste caso, de lançar crédito do imposto ou de excluir a receita bruta em conformidade com o referido 
parágrafo. 


