
Calculador da Exclusão
do ICMS da Base de Cálculo do PIS/Pasep 
e da COFINS com base nos Documentos 
Fiscais Eletrônicos (NF-e, NFC-e, CF-e) 

Características técnicas

http://www.e-auditoria.com.br/


Calculador da Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS/Pasep e da COFINS com base nos Documentos Fiscais Eletrônicos (NF-e, NFC-e, CF-e) Características técnicas  |

2

O que é  

Público-alvo

Arquivos eletrônicos aceitos pelo e-Recuperador

Como funciona este módulo

Relatórios gerados

Materiais complementares

Sumário

pág 03

pág 04

pág 04

pág 05

pág 06

pág 07

https://www.facebook.com/eauditoriasaas/
https://twitter.com/e_auditoria
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
https://www.linkedin.com/company/eauditoria/
http://www.e-auditoria.com.br/


Calculador da Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS/Pasep e da COFINS com base nos Documentos Fiscais Eletrônicos (NF-e, NFC-e, CF-e) Características técnicas  |

3

Sumário

Este módulo do e-Recuperador foi criado para tornar prático e ágil o procedimento de levantamento de 
créditos oriundos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, utilizando documentos fiscais 
eletrônicos (modelos 55, 65 e 59) e os arquivos da EFD Contribuições.

O Calculador da Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS/Pasep e da COFINS permite que 
profissionais da área tributária possam lidar com o enorme volume de dados que envolvem este cálculo e 
realizar, de forma independente, levantamentos rápidos e precisos, utilizando a metodologia definida no 
julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 574.706/PR (Tema nº 69 de Repercussão Geral), qual 
seja, a exclusão do ICMS destacado nas notas e cumprindo os procedimentos administrativos definidos 
no Guia Prático da EFD Contribuições (Versão 1.35, atualizado em 18/06/2021).
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Público-alvo
Empresas do Lucro Real e Lucro Presumido que sejam contribuintes do ICMS. 

• Arquivos XML de documentos fiscais eletrônicos (modelos 55, 65 e 59). 
• EFD Contribuições (consultar o Manual do Usuário para verificar os registros necessários). 

Arquivos eletrônicos aceitos pelo 
e-Recuperador
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Como funciona este módulo 
• O usuário deverá carregar os arquivos dos documentos fiscais eletrônicos (NF-e, NFC-e, CF-e) e das EFD 

Contribuições.  

• Recepcionados os arquivos, o sistema irá calcular as novas bases de cálculo do PIS e da COFINS, excluindo 
o ICMS destacado nas notas.  

• Serão geradas planilhas (consolidadas e detalhadas) comparando as bases de cálculo originais (com o 
ICMS) e as novas bases de cálculo (sem o ICMS), apontando a diferença recolhida a maior e atualizando 
os valores de acordo com a SELIC acumulada. 

• De posse dos relatórios, o usuário deverá conferir os valores e, concordando com a apuração, tomar as pro-
vidências cabíveis junto ao Poder Judiciário e/ou à Receita Federal do Brasil para realizar a compensação 
ou a restituição dos créditos.
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Relatórios gerados

• Créditos de PIS/Pasep e COFINS: planilhas que trazem, competência a competência, as bases de 
cálculo originais e os valores de PIS/Pasep, COFINS e ICMS (de acordo com as configurações do 
usuário) e as novas bases de cálculo com a exclusão do ICMS, os novos valores de PIS/Pasep e 

   COFINS, bem como os créditos passíveis de recuperação, em valores originais e atualizados pela 
   SELIC. 

• Resultado consolidado por CFOP, CST e ALÍQUOTA: planilhas que demonstram, por competên-
cia, o crédito apurado, consolidado por CFOP, CST e ALÍQUOTA. 

• Detalhamento da apuração do crédito: planilha que detalha, por competência, os créditos por 
CNPJ, com todas as notas, os itens e os registros que foram considerados para o cálculo da 

   exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. 
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Materiais complementares (instruções 
para o aproveitamento dos créditos)
• Passo a passo para a retificação e transmissão das obrigações acessórias, 

incluindo: 

 ° EFD Contribuições - retificação e envio das declarações originais - sem processo judicial. 
 ° DCTF e PERDCOMP - retificação e envio - sem processo judicial. 
 ° EFD Contribuições - retificação e envio das declarações originais até a conclusão do processo 
– sem trânsito em julgado. 

 ° DCTF - retificação com processo judicial sem trânsito em julgado. 
 ° EFD Contribuições - envio das declarações originais - com trânsito em julgado. 
 ° PERDCOMP - empresa com processo judicial transitado em julgado. 
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Aproveite cada funcionalidade
e tenha em mãos as ferramentas mais completas do 
mercado, pensadas e desenvolvidas exclusivamente
para profissionais da área!
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