
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Videira/SC.,20 de Dezembro de  2009. 

 
 
Alterações introduzidas pelo DECRETO 2.772/2009 de 25.11.2009, em destaque na escrita 
em AZUL. 
 
 
 

LEGISLAÇÃO EM VIGOR SEM REGIME ESPECIAL 
 
 
VENDAS DE VINHO ENGARRAFADOS 
 
NO ESTADO 

• Venda para Contribuinte; 
• Alíquota de 25,0% 
• Crédito presumido de 7,0%;  (prazo mínimo de 12 meses). 
• Anexo 2 – Art. 21 – inciso XIII, a, - Alteração 2.183 – Dec. 2.772/2009. 
• Deferimento - Vendas para Contribuinte de 52% (alíquota de 25%). 
• Anexo 3 – Art. 10-B, inciso VI - Alteração 2.082 – Dec. 2.531/09. 
• NOTA 1 -  Aplicando o credito presumido mais o deferimento a alíquota final fica 

de 5,0%. 
• Nesta operação o destaque do ICMS nas NF. Será de 12%. 
• NOTA 2 - O Credito Presumido NÃO, permite o DIREITO DO CRÉDITO PELAS 

ENTRADAS.  (previsão art. 21 no inicio) 
• NOTA 3 -  Caso a empresa possua vendas interestaduais para fins do 

aproveitamento dos créditos deverá ser feito a regra de três ou seja na 
proporcionalidade. 

 
 
 

Venda para Consumidor Final 
• Alíquota de 25,0% com direito ao Credito Presumido de 7%, ficando para 

pagamento final 18%., 
• Nestas operações o destaque  do ICMS nas NF será de 25%. 
• Não permite o Diferimento previsto no Art. 10-B acima nos termo do art. 10-B - § 

7º. 
 
VENDAS INTERESTADUAIS 

• Venda para Contribuinte 
• Alíquota de 12,0%., 
• Venda para não contribuinte  
• Alíquota de 25,0%., 

 
 

• Obs. Sem direito ao Crédito Presumido e ao Deferimento. 
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• VENDAS DE VINHO A GRANEL 
 
NO ESTADO 

• Venda de Produtor para Produtor 
• ICMS diferido Art. 8º. – Anexo 3-XX – Dec. 2.531/2009., Observado o disposto no § 

6º. (Alteração 2.184).(ainda não publicado – 21.12.09). 
 
INTERESTADUAL 

• Venda para Contribuinte 
• Alíquota de 12,0%., 
• Venda para não contribuinte 
• Alíquota de 25,0%., 

 
Obs. Esta tributação é aplicada independente do regime de tributação escolhido. 
 
 
 

PELO REGIME ESPECIAL 
 
 

 
VENDAS -  VINHO/ESPUMANTE EMBALAGENS ATÉ 750 ml. 

 
• Credito presumido nos termos do Art. 21 – Anexo 2 – X, a,b – o impostos a pagar 

fica em 3,0%. 
• Contribuição para o  FUNDO de 1,0%, após sua regulamentação. 
• Destaca ICMS nas NF de vendas com alíquota de 25% nas vendas internas e 12,0% 

nas vendas interestaduais. 
• Não tem direito a credito; 
• Tem o beneficio mesmo nas vendas para consumidor final., 
 

VENDAS  - VINHO EMBALAGENS-751ml à 5.000ml. 
• Credito presumido nos termos do Art. 21,b – Anexo 2 – DEC. 2.531/2009.  
• ALIQUOTAS; 
• Até 31.12.2011 – 5,0%., 
• A partir de 01.01.2012 – 6,0%., 
• A partir de 01.01.2013 – 7,0%. 
• Contribuição para o FUNDO de 1,0%, após sua regulamentação. 
• Destaca ICMS nas NF de vendas com alíquotas de 25% na vendas internas e 12,% 

nas vendas interestaduais. 
• Não tem direito ao crédito; 
• Tem o beneficio mesmo nas vendas para consumidor final. 

 
Obs. – Nas respectivas vendas deverá ser levantado mensalmente o valor 
do beneficio para aplicação no exercício subseqüente na modernização..... 
nos termos do Art. 21, § 16, inciso 1,a – Dec. 2.531/2009. 
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ESTOQUE 

• Levantamento do estoque vinho, insumos, embalagens, rótulos, açúcar etc., tendo 
como base DIF-BEBIDAS, no ultimo dia do mês  

• que antecede o regime, registra-se no livro de inventário, calcula-se o valor do 
ICMS, com anotação no campo de observações.  

• RETORNO AO REGIME DE APURAÇÃO NORMAL DE ICMS (após 12 meses no 
mínimo), faz o mesmo procedimento  apurando os valores em caso positivo fica 
como crédito e em caso de saldo devedor recolhe. 

• Art. 21 - § 13º. – Anexo 2 – Dec. 2.531/2009. 
 
Decreto – RICMS/SC – 2772/09 – 25.11.2009. 

• Definida as regras do Inventário; 
• 1º - Levantamento do estoque existente e registro no Livro de Inventário com 

calculo do Imposto correspondente. (Art. 21 - § 13º, I). 
• 2º - Quando deixar do Regime TTD - Faz o levantamento do estoque, calculo o 

Imposto e Credito em Conta Gráfica. (Art. 21 - §13, II, a). 
• 3º - Debita o valor correspondente ao item 1º. (Art. 21-§13, II,C). 
 

 
DOS PROCEDIMENTOS 

 
DO PEDIDO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO - TTD 

• Permanência mínima no Regime de 12 (doze), meses., 
• Apresenta na Faz. Estadual da jurisdição; 
• Cópia dos atos constitucionais., 
• Cópia do CNPJ; 
• Certidão Negativa de Débito; 
• Comprovante de reguralidade do SINTEGRA; 
• Requerimento solicitando enquadramento no Regime; (1);  
• Pedido do Regime a ser feito na Faz. Estadual,(tendo o requerimento assinado 

pelo representante legal não precisar assinar o pedido). 
• Pagamento da Taxa no valor R$ 143,00 – (será emitido quando da formulação do 

pedido do regime). 
 
• Nota 1   - ATENÇÃO 
•  No requerimento deverá constar a declaração do reinvestimento dos valores do 

beneficio no ano subseqüente, na modernização,  readequação, ou expansão 
da atividade vinícola ou  viticola – Alteração 2.037-§16,a.(criar conta contábil com 
o registros ). 

 
ESTOQUE 

• Levantamento do estoque vinho, insumos, embalagens, rótulos, açúcar etc., tendo 
como base DIF-BEBIDAS, no ultimo dia do mês  

• que antecede o regime, registra-se no livro de inventário, calcula-se o valor do 
ICMS, com anotação no campo de observações.  

•  
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• RETORNO AO REGIME DE APURAÇÃO NORMAL DE ICMS (após 12 meses no 
mínimo), faz o mesmo procedimento  apurando os valores em caso positivo fica 
como crédito e em caso de saldo devedor recolhe. 

Art. 21 - § 13º. – Anexo 2 – Dec. 2.531/2009 
 

CONTRIBUIÇÃO PARA COM O FUNDO DE APOIO E PESQUISA – FAPESC 
• Nos termos da alteração nº. 2182 – DEC. RICMS 2772-09, Art. 21, § 16, b, 

contribuição de 1% do faturamento obtido com a comercialização dos produtos 
incentivados com vencimento junto com o ICMS Normal  ou seja no dia 10 de cada 
mês. 

• A Falta de recolhimento da Contribuição para com o Fundo, implicará na perda do 
Beneficio nos termos do Art. 21 – Anexo 2 - § 25. 

• NOTA 1 - Esta contribuição somente será devida após a concessão do Regime 
Especial, lembrando da necessidade de um controle a parte, para futuras 
comprovações. 

 
 
EMPRESAS COM ATIVIDADES MISTAS 

• Procede-se o levantamento mensal pelo faturamento das atividades a faz a 
proporcionalidade para o aproveitamento e estorno dos créditos. (regra de três).  

 
INFORMAÇÕES PARA CONTABILIDADE - TRIBUTAÇÃO 

• Tendo em vista na necessidade da apuração em separado por capacidade das 
embalagens até 750ml e de 750 à 5.000ml com suas respectivas  alíquotas,  deverá 
ser elaborada uma planilha mensal com informações; (modelo). Vamos fazer para 
apresentação na reunião do SINDIVINHO  QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 
11.11.2009, COM TODOS OS ROPIETÁRIOS DAS CANTINAS  E OS CONTADORES 
ETC. 

 
 
O Que mudou - PRINCIPAIS 
 
Nas vendas SEM o Regime Tributário Diferenciado; 

• Credito presumido de 5% passou a ser de 7% somente para as operações internas; 
(anteriormente era de todas as operações). 

• Não tem mais direito ao Crédito dos insumos, nas operações internas anteriormente 
permitido.,(anteriormente era permitido crédito integral). 

 
 
Nas vendas COM o Regime Tributário Diferenciado; 

• Regulamentação para recolhimento do Fundo de 1%; 
• Esclareceu a forma do calculo credito presumido do estoque existente  no momento da 

opção ao Regime TTD, e no seu  retorno ; 
• Falta de recolhimento para o Fundo exclusão do regime TTD. 
 

SINDIVINHO/SC 


