EDIÇÃO

Nº 01

MANAUS – AMAZONAS, 15 DE JUNHO DE 2021.
|

LEGISLAÇÃO

|

TRIBUNAIS

|

ARTIGOS

|

AMAZONAS
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E
RESSARCIMENTO DE
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS:
NOVOS PROCEDIMENTOS E A
CARTA DE CRÉDITO
Editada nova Resolução pela
Secretaria de Fazenda do Amazonas
disciplinando os procedimentos de
restituição
e
ressarcimento
disponibilizados
no
Domicílio
Tributário Eletrônico – DTE, em vigor a
partir de 15 de maio de 2021.
Entre outras medidas, a Resolução
nº 009/2021-GSEFAZ dispõe que o
contribuinte deverá se manifestar, em
seu pedido de restituição, sua opção
quanto à forma de devolução do valor
Foto: iStock
pleiteado, se em espécie ou em uma
das modalidades relacionadas no § 1º do art. 374-E do RICMS.
Além disso, deve indicar o valor pleiteado como restituição de indébito, expor
detalhadamente os fundamentos fáticos e jurídicos que alicerçam sua causa de pedir e
anexar o comprovante de pagamento do DAR ou da GNRE, emitido pelo
estabelecimento bancário; a Certidão Negativa de Débito junto a Fazenda estadual e
quaisquer documentos que demonstrem seu direito à restituição.
De acordo com a Resolução, sendo proferida decisão definitiva favorável, após a
análise do setor competente, será emitida Carta de Reconhecimento de Direito
Creditório - Carta de Crédito, instrumento que tem por finalidade a formalização e
controle da utilização do crédito junto à Fazenda Estadual.
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A “Carta de Crédito” será utilizada pelo sujeito passivo, na escrita fiscal, como crédito
fiscal na apuração a partir do mês em que for proferida a decisão, em uma das formas a
seguir:
• na escrita fiscal, como crédito fiscal na apuração a partir do mês em que for
proferida a decisão;
• mediante emissão de nota fiscal eletrônica, exclusiva para esse fim, em nome
de qualquer estabelecimento inscrito como substituto tributário no Estado do Amazonas
que seja fornecedor do contribuinte substituído, no caso de ressarcimento, para “Carta
de Crédito” emitida exclusivamente para o pedido de ressarcimento do ICMS cobrado
por substituição tributária e por antecipação com encerramento de fase de tributação.
• quitação de débitos tributários e de contribuições financeiras, na seguinte
ordem cronológica: a) vencidos, do mais antigo para o mais recente; b) vincendos, do
vencimento mais curto para o mais longo; c) futuros, quando restar saldo da “Carta de
Crédito” após quitação dos débitos vencidos e vincendos, permanecendo o valor
registrado no Sistema da Carta de Crédito para sua utilização pela mesma forma;
• recebimento em espécie, para “Carta de Crédito”
Na Carta de Crédito serão incluídos, entre outros, os dados de identificação do
contribuinte, número do processo, espécie de crédito restituído ou ressarcido (ICMS;
IPVA; ITCMD; Contribuição Financeira; ou ICMS cobrado por substituição tributária),
período de referência do pedido de ressarcimento; o valor original do indébito ou do
imposto pago por força da substituição tributária; o valor dos juros calculados na forma
da LC 19/97; o valor total a restituir ou ressarcir.
Destaca-se, no entanto, que somente será admitido o pedido de restituição ou de
ressarcimento em espécie quando não for possível a utilização do crédito fiscal por
escrita fiscal, emissão de nota fiscal eletrônica e quitação de débitos vencidos, vincendos
ou futuros.
O aproveitamento de créditos pelo sujeito passivo, conforme a Resolução, não
configura homologação da apuração do imposto pela SEFAZ, podendo o Fisco adotar as
providências cabíveis caso verificada qualquer irregularidade. Além disso, as disposições
aplicam-se aos casos pendentes de decisão administrativa, em relação aos pedidos de
restituição de tributos, contribuições financeiras e penalidades e de ressarcimento do
imposto cobrado por substituição tributária ou por antecipação com encerramento de
fase de tributação.
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ALTERAÇÃO DE TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO DA MERCADORIA
OVO NAS SAÍDAS INTERNAS
DO AMAZONAS
Desde o dia 1º de abril de 2021,
entrou em vigor a Lei Complementar nº
209/2020, que altera o Código
Tributário do Amazonas, para conceder
crédito
fiscal
presumido
correspondente a 100% do valor do
ICMS devido nas saídas internas, aos
produtores de ovos localizados no
estado do Amazonas.
De acordo com a lei, a concessão
segue os moldes do benefício
concedido pelo RICMS do estado de
Rondônia, anexo IV, parte 2, item 10,
conforme autorização prevista na
Foto: Karl Paiva
Cláusula Décima Terceira do Convênio
nº 190/17, em substituição a todos os
créditos fiscais a que teria direito na correspondente operação.
Posteriormente, o Decreto nº 43.182/20 regulamentou os artigos 3º e 4º, excetuando
o ovo dos produtos sujeitos à isenção de ICMS prevista no Convênio ICMS 44/75.
Na prática, antes das alterações normativas, todos tinham direito à isenção do ICMS
na revenda dos ovos, tanto o produtor local como o revendedor de granjas estabelecidas
fora do Amazonas.
Com a medida, o ICMS será cobrado integralmente dos ovos que chegam de outros
estados, à alíquota de 18%. Em outras palavras, os preços dos ovos que chegam de
outras unidades federativas terão um aumento considerável, provavelmente retirando
essa concorrência. Certamente, a ideia é dar condições ao produtor de ovos amazonense,
porém o mercado não funciona assim, sendo provável o aumento nos preços ao
consumidor final.
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PARCELAMENTO DE DÉBITOS PANDEMIA
Entrou em vigor no dia 02 de junho de 2021, no estado do Amazonas, a Lei nº
5.483/2021, a qual dispõe sobre o parcelamento dos débitos das faturas de energia
elétrica, água, esgoto e gás contraídos pelos consumidores durante o período da
pandemia do coronavírus (COVID-19).
De acordo com a nova legislação, os débitos dos consumidores contraídos durante o
período da pandemia do coronavírus (COVID-19) deverão ser parcelados em até 12
(doze) vezes pelas concessionárias, em parcelas iguais, sendo vedada a cobrança de
entrada.

NOVOS CRITÉRIOS PARA COBRANÇA DE DÍVIDAS DE CONSUMIDORES
A partir de 02 de junho de 2021, foram estabelecidos novos critérios para a cobrança
de dívidas de relação de consumo em todo o estado do Amazonas por meio da Lei
estadual nº 5.485/2021.
Segundo a nova lei, devem ser destacados com clareza ao consumidor: o valor
originário da dívida e cada parcela que for acrescida, sejam juros, multas, taxas, custas,
honorários e outros. A regra vale para cobranças faladas, impressas ou realizada por
meios eletrônicos.
A lei também dispõe que o consumidor deva ser informado, em todos os contatos
para a cobrança, sobre a obrigatoriedade da gravação das ligações e da disponibilidade
do cobrador em fornecê-la, quando por ele solicitado, em até sete dias úteis.
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BRASIL

STF DECIDE PELA POSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE
PIS/COFINS NA AQUISIÇÃO DE SUCATA
O Supremo Tribunal Federal decidiu, por sete votos favoráveis, pela possibilidade de
apropriação de créditos de PIS e COFINS na aquisição de sucata, desperdícios, resíduos
ou aparas, prática proibida pelo art. 47, da Lei nº 11.196/2005. O caso (RE 607109) tratava
de uma empresa de embalagens que utilizava material reciclados como um dos
principais insumos em seu processo produtivo. De acordo com o voto do Relator,
Ministro Gilmar Mendes, são inconstitucionais os artigos da lei que vedam a apuração
de créditos de PIS/COFINS na aquisição de insumos recicláveis e concedem isenção.

ARTIGOS
PERDÃO TRIBUTÁRIO: A NOVIDADE A SER INSERIDA NA
MINIRREFORMA TRIBUTÁRIA
Artigo publicado em 01/06/2021 no Jornal do Commercio

EDIÇÃO

Nº 01

MANAUS – AMAZONAS, 15 DE JUNHO DE 2021.

