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ANEXO 1. 0 

 

ISENÇÕES , INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS 

 

ANEXO 1.6 

MANUTENÇÃO DO CRÉDITO FISCAL 
 

 

Alterações: Decreto nº 20.699/04, Decreto nº 20.907/04, Decreto nº 23.321/07. 

                   RA nº 17/18. 

 

 

Art. 1° É dispensado o estorno de crédito, na forma do artigo 43 do RICMS, 

nas operações e prestações decorrente de Isenção por Tempo Indeterminado prevista no  

artigo 8º do RICMS nos limites dos respectivos Convênios:  

 

I - correspondentes às saídas isentas prevista no inciso XXVII do Anexo 1.1 do  

RICMS (fornecimento de energia para consumo em estabelecimento de produtor rural 

até 300 quilowatts / horas, mensais); (Convênio ICMS – 76/91) 

NR Dec.23.321/07 

 

II - relativos às matérias primas, produtos intermediários e material de 

embalagem empregados na industrialização dos produtos beneficiados pela isenção 

prevista no inciso XXXIII do Anexo 1.1 do RICMS; (Convênio 91/ 91) 

 

III - em relação as operações beneficiadas com isenção prevista no inciso 

XXXVI do Anexo 1.1 do RICMS; (Convênio ICMS 34/92 e LC 87/96) 

NR Dec.23.321/07 

 

IV - relativo às entradas de mercadorias utilizadas na fabricação dos veículos,  

com matéria prima ou material secundário de que trata o inciso XLVIII do Anexo 1.1  

do RICMS; (Convênio ICMS 158 /94) 

 

V – correspondente às saídas isentas previstas no inciso XLIII do Anexo 1.1 do  

RICMS; (Convênios ICMS 51 /94, 141/01, 10/02) 

NR Dec.23.321/07 

 

VI - em relação às operações beneficiadas com isenção prevista no inciso 

LXIII do Anexo 1.1 do RICMS; (Convênio ICMS 61/97) 

 

VII - em relação as operações beneficiadas com isenção prevista no inciso 

LXIX do Anexo 1.1 do RICMS (veículos para paraplégicos); (Convênio ICMS 93 / 99 e 

LC 87/96) 

 

IX - relativo à entrada de mercadorias doadas a entidades governamentais para 

assistência a vítimas de calamidade pública ou doadas a entidades reconhecidas de 

utilidade pública que atendam aos requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional 

prevista no inciso III do Anexo 1.1 do RICMS; (Convênios ICM 26/75 e ICMS 151/94)  
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Art. 2° É dispensado o estorno de crédito, na forma do artigo 43 do RICMS, 

nas operações e prestações, decorrente de Isenção por Tempo Determinado prevista no 

artigo 9º do RICMS nos limites dos respectivos Convênios:  

 

I - relativo às saídas por doação prevista no inciso VII do Anexo 1.2 do 

RICMS; (Convênio - 78 /92 e LC 87/96)  

NR Dec.23.321/07 

 

II - em relação às operações beneficiadas com isenção prevista no inciso XX 

do Anexo 1.2 do RICMS (veículos de corpo de bombeiro); (Convênio - 32 / 95)  

NR Dec.23.321/07 

 

III - em relação às aquisições dos insumos, partes, peças e acessórios 

destinados a produção dos coletores com isenção prevista no inciso XXI do Anexo 1.2 

do RICMS; (Convênio - 75/97, 10 /01 e LC 87/96) 

NR Dec.23.321/07 

 

IV - em relação às entradas dos produtos e equipamentos cujas saídas 

subsequentes estejam alcançadas pela isenção prevista no inciso XI do Anexo 1.2 do  

RICMS (aparelhos para diagnóstico imunohematologia ); (Convênio - 84 /97 e LC 

87/96).  

NR Dec.23.321/07 

 

V - relativo às operações e prestações referentes e anteriores às saídas isentas 

prevista no inciso XII do Anexo 1.2 do RICMS (doações a vítima da seca ); (Convênio - 

57 /98 e LC 87/96) 

NR Dec.23.321/07 

 

VI – em relação às operações beneficiadas com a isenção prevista no inciso 

XXII do art. 1º do Anexo 1.2 do Anexo 1.0 do RICMS (operações com medicamentos);  

(Conv. ICMS 46/03). 

AC Dec.20.699/04  

 

VII – não se exigirá o estorno de crédito fiscal previsto no art. 21 da Lei 

Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, nas operações contempladas com a 

isenção prevista no inciso XXII do art. 1º do Anexo 1.2 do Anexo 1.0 do Regulamento 

do ICMS. (Conv. ICMS 140/01 e 46/03). 

AC Dec. 20.907/04,  

NR Dec.23.321/07 

 

Art. 3° É dispensado o estorno do crédito do imposto relativo à entrada de 

mercadoria cuja operação subseqüente seja beneficiada pela redução da base de cálculo  

de que trata: 

 

I - inciso XIV do art. 1° do Anexo 1.4 (Convênio ICMS 100/97) 

NR Dec.23.321/07 

 

II - art. 2° do Anexo 1.4 (Convênio ICMS 100/97) 

 

III - art. 3° do Anexo 1.4 (Convênio ICMS 87/91 
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IV – inciso VII do art. 1º do Anexo 1.4 (Convênio ICMS 128/94) 

                      (AC pela RA nº 17/18). 

 

  


