
 

BOLETIM Nº. 002/2021 

 

MUDANÇAS IMPORTANTES NO REGULAMENTO DO ICMS DE MINAS GERAIS 
 

A FGF juntamente com sua equipe de profissionais informa que foi alterado o Regulamento do ICMS conforme 
Decreto Nº 48126, DE 22 DE JANEIRO DE 2020, que dispõe sobre a isenção nas operações com os insumos a serem 
utilizados na agricultura, pecuária, apicultura, aquicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura ou sericicultura: 
 

1.  FICA ACRESCIDO OS SUBITENS 4.3 A 4.5 - DA PARTE 1 DO ANEXO I: 
 

Art. 1º O item 4 da Parte 1 do Anexo I do Regulamento do ICMS - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de 
dezembro de 2002, fica acrescido dos subitens 4.3 a 4.5, com a seguinte redação: 
 

4 (.....) (.....) 

4.3 A isenção prevista neste item não se aplica à saída, em operação interna, relativa à transferência 
das mercadorias de que trata a alínea "a", se importadas, promovida pelo estabelecimento 
importador para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, observado o disposto em regime 
especial concedido pelo Superintendente de Tributação, quando, cumulativamente: 

  

a) as saídas do estabelecimento destinatário sejam preponderantemente interestaduais;   

b) tenha havido o pagamento do ICMS no momento do desembaraço.   

4.4 Aplica-se a isenção prevista neste item à saída subsequente, em operação interna, promovida pelo 
estabelecimento destinatário de que trata o subitem 4.3, vedada a manutenção do crédito de ICMS 
referente à operação antecedente. 

  

4.5 Para caracterizar a preponderância de que trata a alínea "a" do subitem 4.3, considerar-se-á o 
estabelecimento que tiver destinado, no exercício anterior, mais de 50% (cinquenta por cento) de 
suas saídas para fora do Estado, observado o seguinte: 

  

a) na apuração do percentual acima, excluem-se as remessas para armazém-geral e 
beneficiamento e as devoluções de mercadoria, e incluem-se as transferências a qualquer título; 

  

b) para os contribuintes em início de atividade, a preponderância, no primeiro exercício, será 
apurada mensalmente, considerando-se o período de atividade.   

 
 

Com efeitos a partir de 22 de janeiro de 2021. 
 

 

 

2. OBSERVAÇÃO: 
 

Este parecer foi produzido e baseado nos estudos elaborados pela equipe tributária da FGF, e está sujeito a 
alteração promovida no Regulamento do ICMS, pela SEFA – Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais e pelo 
CONFAZ – Conselho Nacional de Política Fazendária. 
 
 

 
 

Atenciosamente, 
Equipe Fiscal FGF 

 


