E X P LICA D O
MATERIAL PRODUZIDO EM JUNHO DE 2019

A sua empresa ou do seu cliente emite notas fiscais e envia para a Receita?
Então este assunto é para você!

Código CEST

O QUE É
Foi criado com o objetivo de padronizar a identificação de mercadorias e bens que estiverem sujeitos a
substituição tributária ou antecipação do recolhimento do ICMS com o encerramento de tributação, relativos às operações subsequentes, como foi estabelecido inicialmente no Convênio ICMS 92/2015.

C Código
E Especificador da

Esses códigos estão listados conforme os respectivos
segmentos, que se enquadram nos Anexos II ao XXVI
do atual Convênio 142/2018.

S Substituição

Na tabela dos anexos estão inseridas as informações
de Descrição e Classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul, baseada no Sistema Harmonizado
(NCM/SH) associadas ao Código CEST pertinente.

T Tributária
É uma sequência de números que
se relacionam com os códigos da
NCM das mercadorias.

O CEST é obrigatório desde 2017, conforme estabelecido
no Convênio ICMS nº 60/2017:
• 1º de julho de 2017 para a indústria e o importador;
• 1º de outubro de 2017 para o comércio de atacados;
• 1º de abril de 2018 para todos os demais segmentos
econômicos.

COM O F U N C IO N A

• Todos os contribuintes que realizam operações com os
produtos contidos na lista do Convênio 142/2018 devem
informar o CEST no documento fiscal.
• É preciso identificar corretamente as mercadorias e bens
nas operações.
• Mesmo que as mercadorias não estejam sujeitas ao regime
de substituição tributária ou à antecipação do recolhimento do imposto, o CEST deve ser mencionado no documento
fiscal que acobertar a operação

• O código se aplica a todos os contribuintes do ICMS,
sejam eles optantes ou não pelo Simples Nacional.
• Uma mercadoria só possui um CEST se estiver listada
no Convênio 142/2018.
• O CEST é utilizado na geração das Notas Fiscais
Eletrônicas (NF-e).

COMPOSIÇÃO
O CEST é composto por 7 dígitos e cada dígito se refere a uma determinada especificação,
conforme a seguir:
CÓDIGO:

00 000 00
6º e 7º dígitos: correspondem à
especificação do item.
3º, 4º e 5º dígitos: correspondem ao item
de um segmento ou bem.
1º e 2º dígitos: correspondem ao
segmento.

Considere:
• Segmento: o agrupamento de itens de mercadorias e bens
com características assemelhadas de conteúdo ou de destinação, conforme previsto no Anexo I deste convênio;
• Item de Segmento: a identificação da mercadoria, do bem ou
do agrupamento de mercadorias ou bens dentro do respectivo
segmento;
• Especificação do Item: o desdobramento do item, quando a
mercadoria ou bem possuir características diferenciadas, que
sejam relevantes para determinar o tratamento tributário para
fins dos regimes de substituição tributária.

IMPORTÂNCIA

!

Classificar as mercadorias de forma incorreta pode trazer sérias consequências para as
empresas. Veja algumas dicas para evitar problemas:
• Esteja sempre atento ao regulamento do ICMS
de cada estado, identificando se a mercadoria
está sujeita ao regime de substituição tributária.
• Certifique-se que as mercadorias estejam listadas nas legislações internas de cada unidade
federada.Não basta examinar somente os
convênios e protocolos.
• Faça periodicamente uma revisão no cadastro
dos produtos, para que esteja atualizado com o
CEST correspondente.

Agindo desta forma, tudo estará de acordo para
que a emissão das notas não seja rejeitada pela
SEFAZ e para que não haja questionamentos futuros por parte da fiscalização.

A e-Auditoria possui uma plataforma completa para auditar documentos
eletrônicos e arquivos fiscais, contábeis e trabalhistas, além de diversas
ferramentas para verificar os dados a serem utilizadas na emissão dos
documentos fiscais, incluindo todas as informações relacionadas ao CEST.
O e-Auditor verifica seus arquivos digitais, realiza milhares de análises e cruzamentos eletrônicos e permite que você minimize seus riscos fiscais de forma
significativa.
Com o e-Consulta você tem acesso a todas as informações vinculadas aos códigos NCM, como a
tributação, por Estado, do ICMS Interno (incluindo
redução da base de cálculo, suspensão, isenção, diferimento e fundo estadual) e ICMS-ST (com os
CEST´s correspondentes, MVA´s aplicáveis, bases
legais e histórico de alterações).

Ser um contador atualizado é muito importante nos dias de hoje, pois tudo está em
constante mudança!

Então dê um passo à frente e
CONHEÇA NOSSAS SOLUÇÕES!
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