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A EMENDA CONSTITUCIONAL 87 E PARTILHA DO ICMS ENTRE OS ESTADOS 

O QUE VAI MUDAR PARA SUA EMPRESA 

Meus Caros,  
 
Fizemos esse manual no formato - perguntas e respostas- com o objeto de ajudá-lo na 
emissão de suas notas fiscais a partir do ano que vem. 
 
Essas regras somente se aplicam para a emissão de notas fiscais de mercadorias, 
portanto se você é um prestador de serviços (emite nota fiscal da prefeitura) não se 
preocupe, não haverá alteração. 
 
Sugerimos também que assista ao vídeo ICMS operações interestaduais no nosso canal 
do Youtube. 
 

1) A mudança prevista pela EC 87 abrange apenas o comércio eletrônico (e-
commerce)? 

A EC 87/2015 altera a sistemática de cobrança do ICMS nas operações e prestações 
que destinem bens e serviços a consumidor final, não contribuinte do ICMS, localizado 
em outro Estado. 
Portanto, a EC 87/2015 não abrange apenas o comércio eletrônico (e-commerce). 
 

2) O que mudou com a EC 87? 
Antes dessa lei (EC 87/2015) o ICMS era devido integralmente ao Estado de origem.  
 
Após, o ICMS devido nessas operações e prestações será partilhado: 
 
• O Estado de origem terá direito ao imposto correspondente à alíquota interestadual; 
 
• O Estado de destino terá direito ao imposto correspondente à diferença entre a sua 
alíquota interna e a alíquota interestadual. 
 

3) Quem tem a obrigação de recolher o diferencial de alíquotas nas operações e 
prestações interestaduais destinadas a consumidor final? 

 

 
 



2 
 

 
 

4) Qual é a alíquota interestadual que será destacada na NF-e? 
 
Nas saídas para o consumidor final, contribuinte ou não, deverá ser adotada a alíquota 
interestadual: 
- de 4% (produtos importados ou com conteúdo de importação igual ou superior à 
40%),  
-7% (Sul e Sudeste, com destino ao Norte, Nordeste, Centro Oeste e Espírito Santo) e  
-12% nos demais casos. 
 
Fundamento legal: Constituição Federal de 1988, artigo 155, § 2º, inciso VII. 
 

5) A alíquota do Estado de destino constará na NF-e? 
 
Foram criados campos no leiaute da NF-e para separar o ICMS devido ao Estado de 
destino. Sendo assim, tais informações constarão no XML da NF-e.  
 
Não haverá alteração no leiaute do DANFE, mas as empresas remetentes devem 
informar, no campo de “Informações Complementares”, os valores do ICMS para a UF 
de destino. 
 
Fundamento legal: Convênio ICMS nº 93/2015, cláusula oitava; Nota Técnica nº 
2015/003. 
 

6) Qual é a alíquota a ser observada, para fins de recolhimento da partilha do 
ICMS, perante o Estado de destino da mercadoria? 
 

A alíquota a ser adotada será aquela prevista para as operações internas na UF de 
destino para o produto/mercadoria. 
Fundamento legal: Nota Técnica nº 2015/003, versão 1.20, página 5. 
 

7) A quem cabe o recolhimento pela partilha do ICMS? 
Caberá ao destinatário da mercadoria, quando este for contribuinte do imposto e, ao 
remetente, quando o destinatário for não contribuinte. 
Fundamento legal: Constituição Federal de 1988, artigo 155, § 2º, inciso VIII. 
 

8) De que forma o destinatário, quando contribuinte do imposto, efetuará o 
recolhimento do diferencial de alíquotas? 

Conforme dispuser a legislação de seu Estado. Por exemplo, em SP o valor do 
diferencial será lançado em “conta gráfica” e incorporará a ICMS do período (mês), 
resultado em saldo credor ou devedor (artigo 117 do RICMS/SP). 
 
Em alguns outros Estados este diferencial será apurado conforme a passagem da 
mercadoria ou serviço na barreira do Estado e exigido neste momento ou lançado pelo 
agente fiscal de rendas na “conta corrente” do contribuinte, para pagamento em outra 
data fixada pelo Estado. 
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Fundamento legal: Fundamentação legal: Constituição Federal, artigo 155, inciso VIII; 
Convênio ICMS nº 93/2015, cláusula décima, parágrafo primeiro. Observar a norma do 
Estado do destinatário, quando o destinatário for contribuinte do ICMS. 
 

9) De que forma o remetente efetuará o recolhimento da diferença entre a 
alíquota interestadual e a alíquota interna da mercadoria no Estado de destino 
quando remeter para não contribuinte? 

 
Considerando que o valor desta diferença deverá ser partilhado, em 2016, sendo 60% 
de seu valor ao Estado de origem e os 40% restante deverá ser recolhido ao Estado de 
destino, deverá o contribuinte remetente observar a legislação de ambos os Estados 
(origem e destino) quanto à forma de recolhimento e demais obrigações acessórias. 
 
À critério da unidade federada de origem, a parcela do imposto devida à este ente 
poderá ser recolhida em separado. 
 
Em relação à parcela do ICMS devida ao Estado de destino, o recolhimento deverá ser 
efetuado por meio de GNRE – Guia Nacional de Recolhimentos Estaduais ou outro 
documento de arrecadação, de acordo com a legislação da UF destinatária. 
 
Fundamento legal: Convênio ICMS nº 93/2015, cláusula quarta e cláusula décima, 
parágrafo primeiro; Observar a norma do Estado de origem e de destino. 
 

10) O recolhimento da diferença de alíquotas deve ser efetuado em toda e 
qualquer operação ou somente nos casos de venda? 

O recolhimento deverá ser efetuado em toda e qualquer “operação” e não somente 
nas operações de venda. 
Fundamento legal: Constituição Federal de 1988, art. 155, § 2º, inciso VII. 
 

11) Qual é o momento do recolhimento do ICMS partilha à UF de destino? 
Deverá ser recolhido por ocasião da saída do bem ou do início da prestação de serviço, 
em relação a cada operação ou prestação. 
Fundamento legal: Convênio ICMS nº 93/2015, cláusula quarta. 
 

12) Poderá o remetente recolher o ICMS partilha ao Estado de destino em outro 
momento que não seja o da saída da mercadoria ou o do início do transporte? 

Sim. A critério da UF de destino e conforme dispuser sua legislação, poderá ser exigida 
ou concedida ao contribuinte de outra UF a inscrição no Cadastro de Contribuintes do 
ICMS, hipótese em que o recolhimento deverá ser efetivado até o décimo quinto dia 
do mês subseqüente à saída do bem ou ao início da prestação do serviço. 
Fundamento legal: Convênio ICMS nº 93/2015, cláusula quinta, parágrafo segundo. 
 

13) É obrigatória a obtenção de Inscrição Estadual na UF de destino? 
A obrigatoriedade de IE em outra UF dependerá da norma do Estado de destino da 
mercadoria ou serviço. Poderá ser exigida ou até mesmo concedida pelo outro Estado. 
Fundamentação legal: Convênio ICMS nº 93/2015, cláusula quinta. 
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14) O contribuinte que possuir inscrição estadual na condição de “substituto 

tributário” deverá obter nova inscrição estadual para recolhimento do ICMS 
partilha ao Estado de destino? 

Não. Fica dispensada de nova inscrição estadual o contribuinte já inscrito na condição 
de substituto tributário na unidade federada de destino. 
Fundamentação legal: Convênio ICMS nº 93/2015, cláusula quinta, parágrafo quarto. 
 

15) Como deve ser feito o cálculo inclusive com o Fundo de Combate à Pobreza 
esse valor deverá compor o cálculo na partilha do ICMS entre Estado de origem 
e Estado de destino? 

Não. O FCP deverá ser recolhido integralmente para a unidade federada de destino. 
Desta forma, podemos citar o seguinte exemplo: 
- Alíquota interestadual na operação: 12% 
- Alíquota interna para a mercadoria na UF de destino: 17% 
- Adicional do Fundo de Combate à Pobreza instituído pela UF de destino: 2% 
Cálculo: 
12% - 17% = 5% 
ICMS partilha para UF de origem (60%) = 3% 
ICMS partilha para UF de destino (40%) = 2% 
FCP à UF de destino: 2% 
ICMS total à UF de destino: 4% 
Fundamentação legal: Convênio ICMS nº 93/2015, cláusula décima, parágrafo 
segundo; Nota Técnica nº 2015/003, versão 1.20, páginas 5 e 6. 
 

16) Remetente que obteve Inscrição Estadual na UF de destino deve observar 
alguma norma em relação à emissão do documento fiscal (NF-e/CT-e) e ao 
documento de arrecadação? 

Sim. O número de Inscrição Estadual deverá ser aposto em todos os documentos 
dirigidos à UF de destino, inclusive nos respectivos documentos de arrecadação. 
Fundamentação legal: Convênio ICMS nº 93/2015, cláusula quinta, parágrafo segundo. 
 

17) Como deverá ser a emissão da Nota Fiscal Eletrônica pelo remetente nas 
operações com consumidor final não contribuinte localizado em outro Estado? 

Considerando as alterações trazidas pela Nota Técnica nº 2015/003, versão 1.20 
(Novembro/2015) foi criado um novo grupo, chamado “GRUPO DE TRIBUTAÇÃO DO 
ICMS PARA A UF DE DESTINO” (páginas 5 e 6) contendo informações para identificar o 
ICMS interestadual nesta operação, detalhado da seguinte maneira: 

- o valor da base de cálculo da UF de destino; 
- percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de 
destino; 
- alíquota interna para a mercadoria na UF de destino; 
- Percentual provisório na partilha do ICMS interestadual; 
- valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza devido à UF de 
destino; 
- valor do ICMS interestadual para a UF de destino; 
- valor do ICMS interestadual para a UF do remetente; 
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Em relação ao DANFE, esclarece esta NT que não haverá alteração no leiaute, mas as 
empresas remetentes deverão informar no campo “Informações Complementares”, os 
valores descritos no grupo de tributação do ICMS para a UF de destino. 
Fundamentação legal: Nota Técnica nº 2015/003, paginas 5, 6 e 13. 
 

18) Nas operações destinadas à consumidor final não contribuinte, o ICMS devido 
ao Estado de destino deverá ser informado no Programa da GIA-ST Nacional? 

Sim. Deverá informar no quadro “Emenda Constitucional nº 87/2015” as seguintes 
informações: 

- data de vencimento do ICMS devido à unidade federada de destino; 
- valor do ICMS devido à unidade federada de destino; 
- devoluções ou anulações: 
- pagamentos antecipados; 
- total do ICMS devido à unidade federada de destino: 
- valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza, separadamente do 
valor do ICMS correspondente à alíquota interna da UF de destino; 

Contudo, alertamos que a te o presente momento não houve atualização no Programa 
da GIA-ST de forma a incluir este novo quadro. 
 
Fundamentação legal: Ajuste Sinief nº 4/1993, alterado pelos Ajustes Sinief nº 6 e 
10/2015. 
 

19) Houve alteração no leiaute da EFD tendo em vista a publicação da Emenda 
Constitucional nº 87/15? 

Sim. Houve alterações e inclusões de registros por meio da publicação do Ato Cotepe 
ICMS nº 44/2015. As principais modificações são as seguintes: 
- Inclusão dos registros C101, D101, E300, E310, E311, E312, E313, e E316; 
- Inclusão de códigos de ajuste na apuração, tabela 5.1.1; 
Fundamentação legal: Ato Cotepe ICMS nº 44/2015. 
 

20) Como deverá se comportar o remetente optante pelo Simples Nacional em 
relação à partilha do ICMS nas operações interestaduais com consumidor final 
não contribuinte localizado em outra UF? 

As ME e EPP optantes pelo Simples Nacional deverão observar as disposições do 
Convênio ICMS nº 93/2015 em relação ao imposto devido à unidade federada de 
destino, nos termos da cláusula nona do respectivo diploma legal. 
Fundamentação legal: Convênio ICMS nº 93/2015, cláusula nona. 
 
 

21) Fornecedor de outro Estado vende para consumidor final não contribuinte em 
SP produtos integrantes da “cesta básica”. Considerando que a carga tributária 
para estes produtos em SP é de 7%, como ficará o cálculo e o recolhimento de 
ICMS nesta operação? 

Neste caso, deverá ser considerada a carga tributária final de 7% como alíquota de 
destino para o cálculo da diferença entre a alíquota interestadual e alíquota interna na 
UF de destino. Sendo assim, apenas haverá ICMS a ser partilhado entre os Estados se o 
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produto for de origem importada, em que a alíquota interestadual a ser aplicada será 
de 4%. 
  
Estamos acompanhando as mudanças na legislação, qualquer novidade entraremos 
em contato. Caso haja dúvidas, estamos a disposição, 
 
Depto Fiscal da Sevilha Contabilidade 
 
  
  
 


