REPARCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE NO REGULARIZE
Foi publicado no Diário Oficial do Estado de Minas, de 1º de julho de 2020, o Decreto n.º 47.996/2020
que estabelece em caráter excepcional a possibilidade de reparcelamento de saldo remanescente
de crédito tributário com os benefícios previstos no Decreto nº 46.817, de 10 de agosto de 2015
(Programa REGULARIZE).
O referido Decreto afastou a regra prevista no artigo 12, do Decreto nº 46.817/2015 que impedia a concessão de mais de um reparcelamento. Deste modo, mesmo os contribuintes que
já tenham solicitado reparcelamento do saldo remanescente no passado poderão solicitar
agora novo reparcelamento.
O pedido deverá ser feito, no SIARE, até o dia 31 de agosto.
Clique aqui para acessar a íntegra da norma: https://bit.ly/3dXYIzm
ALTERADAS DISPOSIÇÕES SOBRE A PERMISSÃO DE UTILIZAÇÃO
DE CRÉDITO ACUMULADO
Publicado no Diário Oficial do Estado, de 03.07.2020, o Decreto n.º 48.000/2020 que altera o Anexo
VIII do Regulamento do ICMS – RICMS, que trata das disposições sobre a permissão de utilização
de crédito acumulado.
Citado decreto altera a redação do inciso II do art. 8º-B do Anexo VIII do RICMS-MG/2002, de maneira a aperfeiçoar a utilização e transferência do crédito acumulado com a finalidade de pagamento de crédito tributário relativo ao ICMS, inclusive multas, juros e demais acréscimos, parcelado ou
não, lançado ou espontaneamente denunciado, inscrito ou não em dívida ativa, ajuizada ou não a
sua cobrança.
De acordo como o novo dispositivo, a transferência ou a utilização ficam condicionadas a que o
interessado efetue o pagamento em moeda corrente, à vista, ou requeira o parcelamento de valor
correspondente a no mínimo:
1- 30% do valor do crédito tributário, nas hipóteses previstas no inciso I do art. 3º, no inciso I do art. 6º e no
inciso III do § 3º do art. 27, todos do Anexo VIII do RICMS-MG/2002;
2- 60% do valor do crédito tributário, nas hipóteses previstas no inciso II do art. 2º, na alínea “b” do inciso I e
no inciso VI do art. 5º e no inciso IV do § 3º do art. 27, todos do Anexo VIII do RICMS-MG/2002.

Clique aqui para acessar a íntegra do Decreto n.º 48.000/2020: https://bit.ly/2ZA60UR
Mais informações e esclarecimentos podem ser solicitados pelos sindicatos e indústrias à Gerência
Tributária, pelo pelo e-mail: sinduscarne@fiemg.com.br; tributario@fiemg.com.br.
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