Estorno do Crédito Alteração do
RICMS

Decr et o nº 48.221, de 08.07.2021 - DOE MG de 09.07.2021
Alter a o Regulamento do ICMS - RICMS , apr ovado pelo Decr eto nº 43.080, de 13
de dezembr o de 2002.
O Gover nador do Estado de Minas Ger ais, no uso de atr ibuição que lhe confer e o
inciso VII do ar t. 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto na Lei
nº 6.763 , de 26 de dezembr o de 1975,
Decr eta:
A r t . 1º O ar t. 73 do Regulamento do ICMS - RICMS , apr ovado pelo Decr eto
nº 43.080 , de 13 de dezembr o de 2002, passa a vigor ar com a s eguinte r edação:
"Ar t. 73. Par a efeitos de estor no do imposto cr editado, ser á emitida NF -e de aj uste,
sem destaque do imposto, constando:
I - nos campos "Natur eza da Oper ação" e "Descr ição do Pr oduto": estor no de cr édito
do ICMS ;
II - no campo "Da ta de Emissão": o último dia do per íodo de apur ação do ICMS a
que se r efer e o estor no de cr édito;
III - no campo "CFOP": o código 5949;
IV - nos campos "Valor T otal dos Pr odutos" e "Valor T otal da Nota": o valor a ser
compensado;
V - no campo "Infor mações Complementar es": a obser vação "a emissão da nota se
deu par a fins de estor no do valor do imposto anter ior mente cr editado", seguida do
r espectivo fundamento legal.
§ 1º Na hipótese do estor no de cr édito ter sido efetuado em vir tude de autor ização
dada em r egime especial, o contr ibuinte dever á mencionar no campo pr ópr io da NF e, o númer o do e -PT A.
§ 2º Par a fins da Escr itur ação Fiscal Digital - EFD, o valor r efer ente ao cr édito a
ser estor nado dever á ser escr itur ado no r egistr o C197 ( aj uste de documento),
utilizando o código de aj uste: "MG50000999, estor no de cr édito, outr os aj ustes".
§ 3º Na Declar ação de Apur ação e Infor mação do ICMS - DAPI, o valor de que tr ata
o § 2º dever á ser infor mado no campo 95: "Estor no de Cr éditos", motivo 5.".

A r t . 2º Os §§ 1º, 2º e 3º do ar t. 74 -A do RICMS passam a vigor ar com a seguinte
r edação:
"Ar t. 74- A. (.....)
§ 1º Na hipótese do caput, o contr ibuinte emitir á NF -e indicando:
I - como destinatár io, o pr ópr io emitente;
II - nos campos "Valor T otal dos Pr odutos" e "Valor T otal da Nota": o valor
estor nado;
III - no campo "Infor mações Complementar es": a expr essão "NF -e emitida nos
ter mos do ar t. 74-A do RICMS ".
§ 2º A NF -e emitida na for ma do § 1º ter á seu valor escr itur ado no r egistr o E111
(aj uste de apur ação) da EFD, utilizando o código de aj uste: "MG019999, apur ação
do ICMS , estor no de cr éditos par a aj uste de apur ação do ICMS ".
§ 3º O valor estor nado na for ma deste ar tigo ser á lançado pelo contr ibuinte no
Campo 95, "Estor no de Cr éditos", motivo 2 da Declar ação de Apur ação e Infor mação
do ICMS - DAPI.".
A r t . 3º Este decr eto entr a em vigor na data de sua publicação.
Belo Hor izonte, aos 8 de j ulho de 2021; 233º da Inconfidência Mineir a e 200º da
Independência do Br asil.

