
MEMORANDO 

 

CONVÊNIO ICMS Nº 106/2017 – TRIBUTAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS 

DIGITAIS. 

 

Prezado cliente, 

Comunicamos que foi publicado na data de hoje o Convênio nº 106/2017, que 

disciplina os procedimentos de cobrança do ICMS incidente nas operações com 

bens digitais que sejam padronizados (ainda que tenham sido ou possam ser 

adaptados), bem como a concessão de isenção nas saídas anteriores à saída 

destinada ao consumidor final. 

O Convênio prevê que o recolhimento do ICMS deverá ocorrer nas saídas 

internas e nas importações realizadas por meio de site ou plataforma eletrônica, 

para a unidade federada onde é domiciliado ou estabelecido o adquirente da 

mercadoria digital. O contribuinte é definido como aquele que efetua a venda 

ou a disponibilização de tal conteúdo. 

 
O contribuinte deverá se inscrever nas unidades federadas em que praticar 

saídas internas ou importações destinadas a consumidor final. A critério de 

cada unidade federada, a inscrição poderá ser dispensada, devendo o imposto 

ser recolhido por meio de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos 

Estaduais – GNRE, ou outro documento de arrecadação estadual previsto na 

legislação de cada estado. 

Ainda, as unidades federadas poderão atribuir a responsabilidade do 

recolhimento do imposto: 

➢ Para aquele que realizar a oferta, venda ou entrega do bem ou mercadoria 
digital ao consumidor; 
 

➢ A intermediador financeiro; 
 

➢ A adquirente do bem ou mercadoria digital, quando os contribuintes ou 
responsáveis mencionados anteriormente não tiverem inscrição na unidade 
federada; 
 

➢ Para a administradora de cartão de crédito ou débito, ou intermediadora 
financeira responsável pelo câmbio em operações de importação. 

 
Também de acordo com o referido Convênio, a pessoa jurídica que der saída do 
bem ou mercadoria digital deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 
55. 
 



Por fim, ressalvamos que para que as disposições do Convênio n. 106/2017 
produzam efeitos, é necessária norma ratificadora emanada pelos respectivos 
Estados da Federação, e que o presente Convênio entra em vigor na data da sua 
publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro 
dia do sexto mês subsequente ao de sua publicação. 

Sendo o que nos cumpria informar, nos colocamos à disposição para eventuais 

esclarecimentos que se façam necessários. 
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