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Anexos  4. 0 

Substituição Tributária 

Anexos  4. 14 

Substituição Tributária das Operações com Mercadorias 

por  Revendedores não Cadastrados: Entrada para Venda 

Porta a porta; Saída Interestadual para Venda Porta a porta  
 
Convênio ICMS 45/1999 

Adesão do Maranhão: Convênio ICMS 45/1999, efeitos desde 01.10. 99 

Estados envolvidos: todos os Estados 

ALTERAÇÕES: Decretos: nº 22.195/06; 31.065/15; 32.915/2017. 

 

 

RESPONSABILIDADE 

 

Art. 1º Nas operações interestaduais que destinem mercadorias a 

revendedores, localizados neste Estado, que efetuem venda porta-a-porta a consumidor 

final, promovidas por empresas que se utilizem do sistema de marketing direto para 

comercialização dos seus produtos, fica atribuída ao remetente a responsabilidade pela 

retenção e recolhimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS devido nas subseqüentes saídas realizadas 

pelo revendedor. 

 

§ 1º O disposto no “caput” aplica-se também às saídas interestaduais que 

destinem mercadorias a contribuinte inscrito.”; (Conv. ICMS06/06). 

NR DEC. 22.195/06 

 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se também: 

Renomeado e Alterado pelo Decreto nº 32.915/2017. 

 

I - às saídas interestaduais que destinem mercadorias a contribuinte 

inscrito. (CV ICMS 06/06); 

 

II - nas hipóteses em que o revendedor, em lugar de efetuar a venda porta 

a porta, o faça em banca de jornal e revista. 

AC – Decreto nº 32.915/2017. 

 

Art. 2° O disposto no artigo anterior aplica-se também às saídas 

interestaduais que destinem mercadorias a contribuinte do imposto regularmente inscrito, 

localizado neste Estado, que distribua os produtos exclusivamente a revendedores que 

efetuem venda porta-a-porta. 

REVOGADO – Decreto nº 32.915/2017. 

 

Art. 3°  O disposto nos artigos anteriores aplica-se também nas hipóteses 

em que o revendedor, em lugar de efetuar a venda porta-a-porta, o faça em banca de jornal 

e revista. 

REVOGADO – Decreto nº 32.915/2017. 
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BASE DE CÁLCULO E OPURAÇÃO DO IMPOSTO 

 

Art. 4º A base de cálculo do imposto, para fins de substituição tributária, 

será o valor correspondente ao preço de venda ao consumidor, constante de tabela 

estabelecida por órgão competente ou, na falta desta, o preço sugerido pelo fabricante 

ou remetente, assim entendido aquele constante em catálogo ou lista de preços de sua 

emissão, acrescido em ambos os casos, do valor do frete quando não incluído no preço. 

 

Parágrafo único. Na falta dos valores de que trata o “caput”, a base de 

cálculo será fixada em regime especial concedido pela área de Tributação mediante 

requerimento formulado pelo contribuinte substituto, instruído com a declaração da 

inexistência de catálogo, lista de preços ou instrumento semelhante. (Conv. ICMS 

06/06). NR Dec. 22.195/06 

 

Parágrafo único. Na falta dos valores de que trata o caput, a base de 

cálculo será obtida tomando-se por base o preço praticado pelo substituto, incluídos o 

IPI, frete, seguro e as demais despesas debitadas ao estabelecimento destinatário, 

adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual 

de margem de valor agregado (MVA) de 50% (cinquenta por cento). 

NR Dec. 31.065/15 

 

Art. 5°  Na falta dos valores de que trata  o inciso anterior, a base de 

cálculo será fixada em regime especial concedido pela área de Tributação mediante 

requerimento formulado pelo contribuinte substituto, instruído com a declaração da 

inexistência de catálogo, lista de preços ou instrumento semelhante. 

REVOGADO PELO DECRETO Nº 31.065/15. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

             Art. 6° A nota fiscal emitida pelo sujeito passivo por substituição para 

documentar operações com os revendedores conterá, em seu corpo, além das exigências 

previstas na cláusula segunda do Ajuste SINIEF 04/93, de 9 de dezembro de 1993, a 

identificação e o endereço do revendedor para o qual estão sendo remetidas as 

mercadorias. 

 

 Art. 7° O trânsito de mercadorias promovido pelos revendedores será 

acobertado pela nota fiscal emitida pelo sujeito passivo por substituição, acompanhada de 

documento comprobatório da sua condição. 

 

Art. 8° Os estabelecimentos responsáveis na forma dos incisos acima 

obrigam-se ao cumprimento das demais normas comuns de substituição tributária  e 

normas gerais de operações interestaduais previstas no Regulamento, inclusive sobre 

devolução e desfazimento da operação, fiscalização, inscrição, suspensão de inscrição e 

outras diretrizes não excepcionadas neste anexo. 

 

Art. 9° O regime de Substituição de que trata este Anexo, também se 

aplica nas operações internas, observando: 

 

I – mesmo percentual de margem de lucro; 
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II - período de apuração mensal; 

 

III – os critérios previstos para a Substituição Tributária nas operações 

internas. 

 

Art. 10.   O contribuinte estabelecido neste Estado, quando remetente dos 

produtos de que tratam este Anexo, para as demais unidades federadas, observará a 

legislação do Estado de destino e o Ajuste ICMS  04/93. 

 

 


