
 

 

IMPORTANTE 

Em complemento à notícia divulgada abaixo, informamos que o nosso vice-

presidente, Sr. Rodrigo Carneiro, esteve pessoalmente com o Superintendente 

de Administração Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda do Mato 

Grosso do Sul, Dr. Lauri Luiz Kener e obteve dele um compromisso verbal de 

prorrogar a vigência deste decreto para 29 de Fevereiro de 2016, sendo 

ratificado no dia de hoje por telefone. 

                     Embora este compromisso tenha sido feito de forma verbal, foi 

confirmado com outros colaboradores da SEFAZ-MS, que o novo decreto já foi 

assinado, restando apenas ser publicado, o que deverá ocorrer até o final deste 

mês. 

                     Sugerimos aguardar até amanhã a formalização destas medidas e 

a partir de então, fica a critério de cada empresa, tomar as medidas cabíveis. 
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MATO GROSSO DO SUL– DECRETO ALTERA REGRAS SOBRE 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS NO ESTADO 

 

 

Por meio do Decreto Estadual n.º 14.359, publicado no dia 

28.12.12015, o Estado do Mato Grosso do Sul, alterou sua legislação interna a 

fim de se adaptar as novas regras de uniformização das mercadorias sujeitas à 

Substituição Tributária do ICMS, instituídas pelo Convênio ICMS n.º 92/2015 

(CEST). 

 

Assim, foram revogados os Decretos específicos que tratavam sobre 

a Substituição Tributária, dentre eles o Decreto n.º 10.178/2000 



(AUTOPEÇAS), passando a vigorar as regras estabelecidas por esse novo 

Decreto. 

 

Em razão disso, alguns itens que antes constavam na relação de 

AUTOPEÇAS, passaram para a relação de outros produtos, dentre eles 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO e COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES. 

 

Foram incluídos, também, novos itens na relação de AUTOPEÇAS 

sujeitas ao regime da Substituição Tributária, que estão discriminados no 

Anexo II do referido Decreto 14.359/15. 

 

Com relação a esses novos itens, deverá ser realizado o 

levantamento do estoque existente em 31.01.2016, calculado o valor do 

imposto devido e apresentadas as declarações, conforme estabelecido neste 

mesmo Decreto. 

 

A Secretaria Fazenda deverá estabelecer a data para pagamento do 

ICMS-ST devido sobre o estoque em ato próprio a ser divulgado 

posteriormente. 

 

Quanto aos itens excluídos da sistemática da Substituição Tributária 

(Anexo III do mencionado Decreto), deverá ser levantado o estoque de 

31.12.2015 e apropriado o respectivo crédito, passando as operações com 

esses produtos a ser tributada pela sistemática normal de apuração do ICMS 

(débito x crédito). 

Não houve manifestação sobre os efeitos dos Regimes Especiais 

concedidos sob a vigência do Decreto antigo, bem como sobre a extensão da 

vigência dos mesmos, devendo-se aguardar pelo ato da Secretaria que está 

para ser divulgado.  

 

Este Decreto passará a produzir efeitos a partir de 01.01.2016, salvo 

para os novos produtos que passará a vigorar a partir de 01.02.2016. 

 

Segue link de acesso à íntegra do Decreto n.º 14.359/2015: 



 

http://aacpdappls.net.ms.gov.br/appls/legislacao/serc/legato.nsf/fd

8600de8a55c7fc04256b210079ce25/f59aa0fb393a 

f02a04257f2900442c54?OpenDocument 

 
 
 

Nota: Em caso de dúvidas, pedimos a gentileza de entrar em contato  através do e-mail: 
sicap@andap.org.br, ou preenchendo o formulário de consulta em nossos sites: 

www.andap.org.br ou www.sicap-sp.org.br 

http://aacpdappls.net.ms.gov.br/appls/legislacao/serc/legato.nsf/fd8600de8a55c7fc04256b210079ce25/f59aa0fb393a%20f02a04257f2900442c54?OpenDocument
http://aacpdappls.net.ms.gov.br/appls/legislacao/serc/legato.nsf/fd8600de8a55c7fc04256b210079ce25/f59aa0fb393a%20f02a04257f2900442c54?OpenDocument
http://aacpdappls.net.ms.gov.br/appls/legislacao/serc/legato.nsf/fd8600de8a55c7fc04256b210079ce25/f59aa0fb393a%20f02a04257f2900442c54?OpenDocument
mailto:sicap@andap.org.br
http://www.andap.org.br/
http://www.sicap-sp.org.br/

