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PARECER Nº 16253

Tributação nas operações com peixes e pescados.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Processo n.º : XXX                                                         Parecer n.º 16253

Requerente  : XXX

Origem        : XXX

Assunto       : Tributação nas operações com peixes e pescados.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Porto Alegre, 16 de setembro de 2016.

XXX, empresa estabelecida em XXX, inscrita no CGC/TE sob n.º XXX e no CNPJ sob n.º XXX, cujo objeto social é, entre outros, o comércio

atacadista e varejista de pescados, vem formular consulta de seu interesse com relação à legislação tributária.

A empresa recebe peixes em filés, costelas, eviscerados, entre outras formas. Também recebe pescados inteiros, porém congelados.

Nesse contexto, questiona se pode realizar operações com filés e postas de peixes, a exemplo de tilápia, ao abrigo da redução de base de

cálculo prevista no inciso II do artigo 23 do Livro I do Regulamento do ICMS (RICMS), combinado com o item XIX do seu Apêndice IV.

Também questiona, com base no item XI da Seção II do Apêndice I do RICMS, qual a alíquota interna correta nas operações com pescado e

qual o alcance dessa denominação (pescado). Inclui peixes congelados, frescos, em filés, etc.?

É o relato.

Conforme previsto no inciso II do artigo 23 do Livro I do RICMS, combinado com o item XIX do seu Apêndice IV, estão sujeitas à redução de

base de cálculo as operações com peixe, exceto adoque, bacalhau, merluza, pirarucu e salmão, em estado natural, congelado ou resfriado,

desde que não enlatado nem cozido.

Portanto, as operações internas com peixes, sob forma de filés ou postas, estão contempladas com a base de cálculo reduzida em análise,

desde que não enlatados nem cozidos.

Por sua vez, o item IX da Seção II do Apêndice I, combinado com o inciso V do artigo 27 do Livro I, ambos do RICMS, determina a aplicação da

alíquota de 12% nas operações com pescados, exceto adoque, bacalhau, merluza, pirarucu, crustáceos, moluscos e rã.



Nos termos do item XXIII do Capítulo VI do Título I da Instrução Normativa n.º 45/98 entende-se como pescados em geral, os peixes e suas

ovas, os crustáceos e os moluscos (frescos, congelados, resfriados, salgados, secos, eviscerados, filetados, postejados, defumados, fervidos

ou cozidos). Portanto, a alíquota interna nas operações com filés e postas de peixes, considerando as exceções, é de 12%.

É o parecer.

 


