
MEMORANDO 

 

NOTA FISCAL ELETRÔNICA – ALTERAÇÃO DE LEIAUTE - EC 87/15 

 

Prezado Cliente, 

Com vistas a regulamentar as disposições contidas no Convênio ICMS 

n° 92/15 e na Emenda Constitucional n° 87/15, foi publicada no Portal 

da Nota Fiscal Eletrônica, no dia 27/08/2015, a Nota Técnica n° 

2015/003. Em essência referida Nota alterou o leiaute da Nota Fiscal 

Eletrônica – NF-e, para acrescentar-lhe novos campos em que serão 

inseridas informações relacionadas à substituição tributária (tratada 

pelo referido Convênio) e à cobrança do ICMS nas operações 

interestaduais (tratada pela Emenda Constitucional). 

Quanto à substituição tributária, foi adicionado ao leiaute um campo 

específico para preenchimento do Código Identificador da Substituição 

Tributária – CEST: “Campo CEST”. Neste campo, o contribuinte deverá 

informar o código das mercadorias comercializadas suscetíveis ao 

regime de substituição tributária ou antecipação do recolhimento do 

ICMS, conforme condições estabelecidas na Lei Complementar n° 

147/2014. 

Para atendimento da nova sistemática de recolhimento do ICMS 

estabelecida pela Emenda Constitucional n° 87/15, foram acrescentados 

campos em que o contribuinte informará uma série de dados 

relacionados ao ICMS que será recolhido em favor da Unidade 

Federativa (UF) do destinatário nas operações interestaduais de venda 

para consumidor final, bem como à partilha de ICMS que vigorará até 

2018 (inclusive), também de acordo com previsão da citada Emenda 

Constitucional.   

Com relação ao prazo para implantação das alterações, inicialmente, o 

leiaute será testado pelas empresas a partir do dia 01/10/2015, 

adquirindo caráter obrigatório a partir do dia 03/11/2015.  

Portanto, embora tanto o Convênio ICMS n° 92/15, quanto a Emenda 

Constitucional n° 87/15, prevejam que as normas por eles veiculadas 

somente produzirão efeitos a partir de 2016, o contribuinte deve 

adequar-se aos novos moldes da NF-e ainda este ano. 



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

eventuais esclarecimentos que se façam necessários. 

Atenciosamente, 

RIVITTI E DIAS ADVOGADOS 

Rua Padre João Manuel, 755 – 14º Andar, 01411-001, São Paulo, SP 

T.: +55 (11) 3568-3168 

F.: +55 (11) 3568-3180 

Brasil 
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