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1. Introdução 

Abordaremos na presente matéria, a forma de recolhimento do diferencial de alíquotas relativas 
às operações interestaduais de aquisições de mercadorias destinada ao ativo ou uso e 
consumo do estabelecimento contribuinte mineiro. 

Segundo o artigo 155, §2º, VIII da Constituição Federal o Estado destinatário da mercadoria ou 
de transporte intermunicipal e interestadual tem direito ao ICMS relativo a diferença entre 
alíquota interna e interestadual praticada na operação ou prestação.  

 

2. Considerações 

O diferencial de alíquotas foi introduzido pela Constituição Federal de 1988 em seu artigo 155, 
§2º, VIII. Somente aplicável ao ICMS, o diferencial de alíquotas determina que o Estado do 
destinatário da mercadoria ou do serviço de transporte intermunicipal e interestadual e de 
comunicação tem direito ao ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna e a 
interestadual praticada na operação ou prestação. 

 

3. Incidência e Fato Gerador 

O diferencial de alíquotas surgiu com o intuito de equiparar a carga tributária nas aquisições de 
mercadorias oriundas de outra unidade da Federação. Desta forma, só haverá o recolhimento 
se a alíquota interna da mercadoria for superior a alíquota interestadual. 

O diferencial de alíquotas tem como fato gerador a entrada da mercadoria no estabelecimento 
do contribuinte de mercadorias destinadas a uso, consumo ou ativo imobilizado e na utilização, 
por contribuinte, de serviço de transporte ou de serviço oneroso de comunicação cuja 
prestação, em ambos os casos, tenha-se iniciado em outra unidade da Federação e não esteja 
vinculada a operação ou prestação subsequentes, conforme o artigo 1°, incisos VII e XI, e o 
artigo 2°, incisos II e III, da Parte Geral do RICMS/MG. 

Além desses, um dos fatos geradores do ICMS, entre outros, é a saída de mercadoria, a 
qualquer título, de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do 
mesmo titular, conforme o artigo 2°, inciso VI, da Parte Geral do RICMS/MG. 

Assim, na transferência de mercadorias destinadas a uso, consumo ou ativo imobilizado, em 
operação interestadual, também haverá a incidência do diferencial de alíquotas de acordo com 
o artigo 2º, II do RICMS/MG. 

 



4. Base de cálculo 

Tratando-se de aquisições de mercadorias ou bens destinados ao uso, consumo ou ativo 
imobilizado do estabelecimento contribuinte do imposto, a base de cálculo do diferencial de 
alíquotas será o valor da operação de aquisição, excluído o valor do imposto correspondente à 
operação interestadual, acrescido dos valores correspondentes ao imposto calculado por meio 
da aplicação da alíquota interna a consumidor final estabelecida para a mercadoria no Estado 
de Minas Gerais (cálculo por dentro) e acrescida a parcela correspondente ao IPI, conforme os 
artigos 43, § 8°, inciso I, e 48, inciso I, ambos da Parte Geral do RICMS/MG. 

 
5. Apuração 

A apuração do diferencial de alíquotas, ocorrerá mediante a aplicação da alíquota interna a 
consumidor final estabelecida para a mercadoria em Minas Gerais sobre a base de cálculo do 
diferencial de alíquota abordada no tópico 4 desta matéria, inclusive o adicional de alíquota 
previsto no artigo 82, § 1°, do ADCT (FEM), quando houver, de forma que o valor do imposto 
devido a Minas Gerais será a diferença positiva entre o resultado do cálculo demonstrado e a 
parcela do imposto devida à unidade da Federação de origem, correspondente à utilização da 
alíquota interestadual. 

Segue exemplo de cálculo sem o FEM, considerando o valor da operação de R$ 1.000,00, 
alíquota interna de 18% e alíquota interestadual de 12%: 

a) Valor da operação R$ 1.000,00 

b) ICMS regularmente destacado (alíquota: 12%) R$ 120,00 

c) Cálculo da exclusão do ICMS operação interestadual 

da base de cálculo, considerando-se o imposto 

regularmente destacado no documento fiscal R$ 1.000,00 - R$ 120,00 

d) Valor da operação sem o ICMS operação 

interestadual R$ 880,00 

e) Base de cálculo do ICMS diferencial de 

alíquotas, considerando-se a alíquota interna de 18% R$ 1.073,17 (R$ 880,00 / 1-alíquota 
interna) = (R$880,00 / 0,82) 

f) Cálculo do ICMS diferencial de alíquotas, 

considerando- se a alíquota interna de 18% (R$ 1.073,17 x 18%) - (R$ 1.000,00 x 12%) 

g) Valor total a ser recolhido ao Estado de destino: R$ 73,17 (R$ 193,17 - 

ICMS diferencial de alíquota R$ 120,00) 

 

6. Benefícios Fiscais. Aplicabilidade 



Caso haja benefício fiscal de isenção ou redução da base de cálculo na origem e/ou no destino 
da mercadoria, poderá ser utilizado para fins de cálculo do diferencial de alíquotas. 

Na legislação mineira, esses benefícios fiscais estão elencados nos Anexos I e IV do 
RICMS/MG. Salientamos que para usufruir desses benefícios fiscais, o contribuinte deverá 
observar as condições estabelecidas pelo Fisco para concessão e utilização. Além disso, 
deverão ser observados as seguintes disposições: 

a) caso a operação ou prestação interna a consumidor final em Minas Gerais estiver alcançada 
por isenção, não será devido o diferencial de alíquotas, conforme o artigo 43, § 9°, inciso III da 
Parte Geral do RICMS/MG; 

b) a redução da base de cálculo ou isenção concedida a determinada mercadoria sob a 
condição de ter sido produzida no Estado de Minas Gerais, não será considerada no cálculo do 
imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual devido a 
Minas Gerais, conforme o artigo 43, § 16, da Parte Geral do RICMS/MG; 

c) caso a operação ou prestação interestadual esteja alcançada por isenção ou redução da 
base de cálculo na unidade da Federação de origem, só poderão ser utilizadas se foram 
concedidas nos termos da Lei Complementar n° 24/75, conforme dispõe o artigo 43, § 15 da 
Parte Geral do RICMS/MG.  

 
7. Responsabilidade pelo recolhimento e forma 

Quando a mercadoria não estiver sujeita ao regime da substituição tributária, o responsável 
pelo recolhimento do diferencial de alíquotas é o adquirente ou o destinatário, em operação e 
prestação interestadual destinada a contribuinte do imposto, inclusive o produtor inscrito no 
cadastro de produtor rural pessoa física, conforme o artigo 55, § 4°, incisos VI e VII, da Parte 
Geral do RICMS/MG e o artigo 462, inciso I, “alínea b”, do Anexo IX do RICMS/MG. 

Deverá ser recolhido no mesmo prazo de recolhimento das operações e prestações próprias, 
conforme o artigo 85, § 5°, inciso I, da Parte Geral do RICMS/MG, com o código 317-8 - 
Diferencial de Alíquotas. 

 
8. Escrituração 

O diferencial de alíquotas recolhido, deverá ser informado na Declaração de Apuração do 
Imposto (DAPI) e na Escrituração Fiscal Digital (EFD). 

Na DAPI o recolhimento do diferencial de alíquotas deve ser informado conforme orientações 
contidas na Portaria SRE n° 117/2013: 

Segundo as regras do Manual de Escrituração da DAPI, aprovado pela Portaria SRE n° 
117/2013, o diferencial de alíquotas das mercadorias destinadas a uso e consumo, com 
tributação normal do ICMS e das prestações de serviços de transporte e de comunicação, 
deverão ser informados no campo 100 (Diferencial de Alíquota - ICMS a Recolher) do Quadro 
IX (Obrigações do Período). 

O crédito referente ao imposto do diferencial de alíquota na aquisição de ativo imobilizado, 
deverá ser informado no campo 69 (Diferencial de Alíquotas - Outros créditos) do Quadro VI 
(Outros créditos/débitos). 

Lançamento na EFD: 

- Lançamento Diferencial de Alíquotas na aquisição de mercadorias tributadas normalmente 



Nas aquisições interestaduais de mercadorias destinadas a uso, consumo ou ativo imobilizado, 
tributadas normalmente pelo ICMS, sem substituição tributária, deverá ser gerado um ajuste a 
débito referente a diferença de alíquota, conforme Anexo III da Portaria SAIF nº 001 de 
30.01.2009. 

Deverá constar no registro C195, que é o registro que refere-se a observação do documento 
C197 com o código MG70000001 (Débitos especiais; Op.Própria; Resp.: Própria; Apur.: A 
apurar; Mercadoria; Dif.Alíquota.) ou MG70010001 (Débitos especiais; Op.Própria; Resp.: 
Própria; Apur.: Recolhimento Espontâneo; Mercadoria; Dif.Alíquota); Se a legislação conceder 
um prazo para que o contribuinte calcule o total das obrigações do fiscal, a informação 
“Diferencial de alíquota” é realizado um ajuste de apuração no registro período e faça o 
recolhimento com guia específica, o ajuste será “a apurar”. 

- Lançamento Diferencial de Alíquotas sobre o frete 

Com relação à tomada de prestação de serviços de transporte interestaduais vinculadas às 
aquisições de mercadoria para uso, consumo e ativo imobilizado, deverá ser gerado um ajuste 
do débito referente à diferença de alíquota, conforme Anexo III da Portaria SAIF nº 001 de 
30.01.2009.: 

Deverá constar no registro D195, que é o registro que refere-se a observação do documento 
fiscal, a informação “Diferencial de alíquota” e realizado um ajuste de apuração no registro 
D197 com o código MG70001001 (Débitos especiais; Op. Própria; Resp.: Própria; Apur.: A 
apurar; Transporte; Dif. Alíquota.) ou MG70011001 (Débitos especiais; Op. Própria; Resp.: 
Própria; Apur.: Recolhimento Espontâneo; Transporte; Dif. Alíquota.), como débito especial (7). 
Se a legislação conceder um prazo para que o contribuinte calcule o total das obrigações do 
período e faça o recolhimento com guia específica, o ajuste será “a apurar”. 

 


