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APURAÇÃO CENTRALIZADA 

Na hipótese de EPP com mais de um estabelecimento no Estado, a apuração e o 

recolhimento do imposto devido deverão ser efetuados de forma centralizada, em 

um único estabelecimento denominado centralizador. 

CÁLCULO DO ICMS DEVIDO 

As empresas de pequeno porte: 

I - ficam isentas do pagamento do ICMS relativo à parcela de receita bruta mensal 

de até 2.100 UPF-RS; 

II - ficam sujeitas ao recolhimento mensal de ICMS em valor equivalente ao 

somatório do resultado da aplicação dos seguintes percentuais sobre a receita bruta 
mensal: 

a) 2% sobre a parcela de receita bruta superior a 2.100 UPF-RS e não superior a 
6.250 UPF-RS; 

b) 3% sobre a parcela de receita bruta superior a 6.250 UPF-RS e não superior a 

12.500 UPF-RS; 

c) 4% sobre a parcela de receita bruta superior a 12.500 UPF-RS. 

De outra parte, o contribuinte poderá, opcionalmente, calcular o imposto devido de 
forma simplificada, utilizado a seguinte tabela: 

Receita Bruta Mensal 

 (UPF-RS) 

Percentual 

(%) 

Parcela a Deduzir do 

Imposto (UPF-RS) 

Até 2.100 Isento 0 

Acima de 2.100 até 6.250 2 42 

Acima de 6.250 até 

12.500 

3 104,5 

Acima de 12.500 4 229,5 

Cabe mencionar que o tratamento tributário diferenciado previsto para as empresas 

de pequeno porte não as dispensa de pagarem o ICMS: 

a) incidente sobre a entrada de mercadoria ou bem, importados do exterior; 

 b) a que estiver obrigado em virtude de substituição tributária, na condição de 
substituto ou substituído; 

 c) relativo às hipóteses de recolhimento do imposto no momento da ocorrência do 

fato gerador, previstas no Regulamento do ICMS, Livro I, arts. 46, I e II, e 48, I; 

 d) relativo às hipóteses de recolhimento do imposto no momento da entrada das 

mercadorias no território deste Estado, previstas no Regulamento do ICMS, Livro I, 



art. 46, VI, bem como nos casos em que este recolhimento não seja exigido no 

momento da entrada no território do Estado por força do disposto na nota 03, "b", 
ou na nota 04,"b", do referido dispositivo; 

 e) relativo às hipóteses de recolhimento antecipado do imposto, previstas no 
Regulamento do ICMS, Livro I, arts. 46, § 2º, e 48, II, III e IV; 

 f) relativo à diferença de alíquota, nas entradas,de mercadoria ou bem, oriundos 

de outra unidade da Federação, destinados a consumo ou ativo fixo, em seu 

estabelecimento; 

 g) relativo às hipóteses de responsabilidade: 

 1 - de que trata o Regulamento do ICMS, Livro I, art. 13; 

 2 - por pagamento de ICMS diferido em que, por força do art. 10, parágrafo único, 

não haja exclusão de responsabilidade. 
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