
MEMORANDO 

 

ICMS – EMISSÃO INCORRETA DE NF-E DE IMPORTAÇÃO E NF-E 

COMPLEMENTAR DE IMPORTAÇÃO – DN CAT 06/15 – PRAZO PARA 

REGULARIZAÇÃO 

 

Prezado Cliente, 

Comunicamos a publicação, no DOE-SP de 08/10/2015, do 

Comunicado CAT n° 15/2015, que estabelece os procedimentos para 

regularização da situação dos contribuintes que tenham efetuado a 

emissão de NF-e de Importação e/ou de NF-e Complementar de 

Importação de forma incorreta, em desacordo com o disposto na 

Decisão Normativa CAT n° 06/2015.  

Em linhas gerais, tanto o Comunicado como a Decisão Normativa, 

reiteram que a base de cálculo do ICMS nas operações de importação é 

determinada, em conformidade com o art. 37, inciso IV do RICMS/SP, a 

partir do valor aduaneiro da mercadoria importada, acrescido do 

Imposto de Importação, do Imposto sobre Produtos Industrializados, do 

Imposto sobre Operações de Câmbio e de quaisquer outros impostos, 

taxas, contribuições e despesas aduaneiras que venham gravar a 

importação.  

O subitem 3.2 da supracitada Decisão Normativa reforça o 

entendimento de que eventuais custos e despesas com capatazia, 

comissão de despachantes, armazenagem e remoção de mercadorias, 

entre outros, não são considerados despesas aduaneiras, e, portanto, não 

compõem a base de cálculo do ICMS-Importação.  

Nesse sentido, conforme dispõe o item 3 da Decisão, despesas que não 

compõem a base de cálculo do ICMS-Importação não geram a 

necessidade de emissão da NF-e Complementar de Importação, a qual 

deve ser emitida apenas na hipótese em que, conhecido o custo final da 

importação (assim entendido como o valor da base de cálculo do ICMS), 

este seja superior ao valor informado na NF-e de Importação original. 

Caso o contribuinte tenha eventualmente emitido documentos fiscais 

em desacordo com tais orientações, o Comunicado CAT permite a 

normalização da situação, dispensando a correção dos documentos 



fiscais e de seus respectivos registros na Escrituração Fiscal Digital – 

EFD, observados os procedimentos abaixo expostos:  

(i) Substituição da Guia de Informação e Apuração (GIA) do respectivo 

período, realizando o lançamento, sob o CFOP 3.949, dos valores 

informados de maneira equivocada nos documentos fiscais;  

(ii) Lavratura da ocorrência no livro Registros de Utilização de 

Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência (RUDFTO), modelo 6, sob o 

título “Operações realizadas nos termos do Comunicado CAT 15/2015”, 

especificando o n° dos documentos fiscais cujos CFOPs foram alterados 

através da GIA substitutiva.  

Quanto aos prazos estabelecidos, os documentos fiscais referentes aos 

exercícios de 2014 a 2015 devem ser regularizados até 30/10/2015; já os 

documentos fiscais referentes aos exercícios de 2010 a 2013, até 

31/05/2016. 

Sendo o que nos cumpria informar, colocamo-nos à disposição para 

eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários. 

Atenciosamente, 

RIVITTI E DIAS ADVOGADOS 
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