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RESOLUÇÃO DO SENADO 13/2012RESOLUÇÃO DO SENADO 13/2012

ABRANGÊNCIAABRANGÊNCIA

• Será de 4% a alíquota do ICMS nas operações interestaduais com

bens e mercadorias importados do exterior que, após seubens e mercadorias importados do exterior que, após seu

desembaraço aduaneiro:

– não tenham sido submetidos a processo de industrialização;– não tenham sido submetidos a processo de industrialização;

– ainda que submetidos a qualquer processo de industrialização
resultem em mercadorias ou bens com Conteúdo de Importaçãoresultem em mercadorias ou bens com Conteúdo de Importação
superior a 40%.

• CONFAZ – faculdade para definir procedimentos e critérios para
certificação de conteúdo de importação (CCI). Ajuste SINIEF nº
19/2012; Ajuste SINIEF nº 20/2012; Convênio ICMS 123/2012
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19/2012; Ajuste SINIEF nº 20/2012; Convênio ICMS 123/2012



RESOLUÇÃO DO SENADO 13/2012

EXCEÇÕES

RESOLUÇÃO DO SENADO 13/2012

EXCEÇÕES

Não se aplica a regra da resolução (serão utilizadas alíquotas de 7%

ou 12%, conforme o caso):ou 12%, conforme o caso):

– aos bens e mercadorias importados do exterior que não tenham
similar nacional, definidos em lista editada pelo Conselho desimilar nacional, definidos em lista editada pelo Conselho de
Ministros da Câmara de Comércio Exterior (Camex);

– aos bens produzidos em conformidade com os processos– aos bens produzidos em conformidade com os processos
produtivos básicos (Decreto-Lei 288/67- ZFM, Lei 8.248/91 –
Informática e Automação e Lei 11.484/2007 – PADIS/PATVD e
respectivas atualizações)respectivas atualizações)

– às operações que destinem gás natural importado do exterior a
outros Estados.
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outros Estados.



RES. SF 13/2012 e Ajuste SINIEF 19/2012

• Conteúdo de Importação “é o percentual correspondente ao

RES. SF 13/2012 e Ajuste SINIEF 19/2012

• Conteúdo de Importação “é o percentual correspondente ao

quociente entre o valor da parcela importada do exterior e o valor total da

operação de saída interestadual da mercadoria ou bem” submetido a

processo de industrialização

• O Conteúdo de Importação deverá ser recalculado sempre que, após sua

última aferição, a mercadoria ou bem objeto de operação interestadual

tenha sido submetido a novo processo de industrialização

• Valor da parcela importada do exterior, é o valor da importação, que• Valor da parcela importada do exterior, é o valor da importação, que

corresponde ao valor da base de cálculo do ICMS incidente na operação de

importação, conforme descrito no art.13, inciso V, da LC 87/96importação, conforme descrito no art.13, inciso V, da LC 87/96

• Valor total da operação de saída interestadual, é o valor do bem ou da

mercadoria, incluídos os tributos incidentes na operação própria do
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mercadoria, incluídos os tributos incidentes na operação própria do

remetente



RES. SF 13/2012 e Ajuste SINIEF 19/2012

• No caso de operações com bens ou mercadorias importadas que

RES. SF 13/2012 e Ajuste SINIEF 19/2012

• No caso de operações com bens ou mercadorias importadas que

tenham sido submetidos a processo de industrialização, o contribuinte

industrializador deverá preencher a Ficha de Conteúdo de Importação

• A Ficha – FCI deverá ser preenchida e entregue:

- de forma individualizada por bem ou mercadoria produzidos;- de forma individualizada por bem ou mercadoria produzidos;

- utilizando-se o valor unitário, que será calculado pela média

aritmética ponderada, praticado no último período de apuração;aritmética ponderada, praticado no último período de apuração;

• Deverá ser apresentada nova FCI toda vez que houver alteração em

percentual superior a 5% no Conteúdo de Importação ou que implique

alteração da alíquota interestadual aplicável à operação

• No preenchimento da FCI deverá ser observado ainda o disposto em
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•
Ato COTEPE/ICMS



RES. SF 13/2012 e Ajuste SINIEF 19/2012RES. SF 13/2012 e Ajuste SINIEF 19/2012

Ficha de Conteúdo de Importação - FCI

Razão Social 

Endereço Município UF

Insc. Estadual CNPJ

DADOS DO BEM OU MERCADORIA RESULTANTE DA INDUSTRIALIZAÇÃO

Descrição da Mercadoria

Código NCM 

Código da mercadoria F.C.I. N°

Código GTIN Conteúdo de 
Importação

(C.I.) %Unidade de medida (C.I.) %Unidade de medida

Valor da parcela importada do exterior

Valor Total da saída Interestadual
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RES. SF 13/2012 e Ajuste SINIEF 19/2012

• O contribuinte sujeito ao preenchimento da FCI deverá prestar a

RES. SF 13/2012 e Ajuste SINIEF 19/2012

• O contribuinte sujeito ao preenchimento da FCI deverá prestar a

informação à unidade federada de origem por meio de declaração em

arquivo digital com assinatura digital do contribuinte ou seuarquivo digital com assinatura digital do contribuinte ou seu

representante legal, certificada por entidade credenciada pela ICP-Brasil

• Uma vez recepcionado o arquivo digital pela administração tributária,• Uma vez recepcionado o arquivo digital pela administração tributária,

será automaticamente expedido recibo de entrega e nº de controle da

FCI, o qual deverá ser indicado pelo contribuinte nos documentos fiscais

de saída que realizar com o bem ou mercadoriade saída que realizar com o bem ou mercadoria

• A recepção do arquivo digital da FCI não implicará reconhecimento da

veracidade e legitimidade das informações prestadas, ficando sujeitas àveracidade e legitimidade das informações prestadas, ficando sujeitas à

homologação posterior pela administração tributária
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RES. SF 13/2012 e Ajuste SINIEF 19/2012RES. SF 13/2012 e Ajuste SINIEF 19/2012

Ficha de Conteúdo de Importação – FCI – Fluxo

Ficha de Conteúdo de Importação

Protocolo de recebimento da FCIContribuinte Protocolo de recebimento da FCI
e Número da FCI Repositório Nacional 

SP

Contribuinte 
industrializador

Valor da  parcela importada

NF-e

Valor da  parcela importada
Número da FCI 
Conteúdo de Importação (%)

Contribuinte 
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Contribuinte 
industrializador



RES. SF 13/2012 e Ajuste SINIEF 19/2012RES. SF 13/2012 e Ajuste SINIEF 19/2012

Ficha de Conteúdo de Importação – FCI - Fluxo

Demanda pelo nº FCI

Ficha de Conteúdo de 

UF de origem

Ficha de Conteúdo de 
Importação

NF-e

Demanda pelo nº FCI

Repositório Nacional SPFicha de Conteúdo de 
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Repositório Nacional SP
UF de destino

Ficha de Conteúdo de 
Importação



RES. SF 13/2012 e Ajuste SINIEF 19/2012

Deverá ser informado em campo próprio da NF-e:

RES. SF 13/2012 e Ajuste SINIEF 19/2012

Deverá ser informado em campo próprio da NF-e:

• O valor da parcela importada do exterior, o nº da FCI e o Conteúdo de

Importação expresso percentualmente, no caso de bens ou mercadoriasImportação expresso percentualmente, no caso de bens ou mercadorias

importados que tenham sido submetidos a processo de industrialização

no estabelecimento do emitenteno estabelecimento do emitente

• O valor da importação, no caso de bens ou mercadorias importados que

não tenham sido submetidos a processo de industrialização nonão tenham sido submetidos a processo de industrialização no

estabelecimento do emitente

• Enquanto não forem criados esses campos próprios, deverão ser•
informados no campo “Informações Adicionais”, por mercadoria ou

bem, o valor da parcela importada, o nº da FCI e o Conteúdo de

Importação, ou o valor da importação do correspondente item da NF-e

10

Importação, ou o valor da importação do correspondente item da NF-e



RES. SF 13/2012 e Ajuste SINIEF 19/2012RES. SF 13/2012 e Ajuste SINIEF 19/2012

• As disposições contidas neste Ajuste aplicam-se aos bens e mercadorias

importados, ou que possuam Conteúdo de Importação, que seimportados, ou que possuam Conteúdo de Importação, que se

encontrarem em estoque em 31 de dezembro de 2012

• Na impossibilidade de se determinar o valor da importação ou do• Na impossibilidade de se determinar o valor da importação ou do

Conteúdo de Importação, o contribuinte poderá considerar o valor da

última importação
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RES. SF 13/2012 e Ajuste SINIEF 20/2012

Tabela A - Origem da Mercadoria ou Serviço do Anexo Código de Situação Tributária 
do Convênio s/nº que instituiu o SINIEF:

RES. SF 13/2012 e Ajuste SINIEF 20/2012

do Convênio s/nº que instituiu o SINIEF:

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5;

1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;

2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;

3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%;

4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos 
produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 
8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07;8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07;

5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 
40% (quarenta por cento);

6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de 
Resolução CAMEX;

7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante 
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7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante 
em lista de Resolução CAMEX.".



RES. SF 13/2012 e Convênio ICMS 123/2012RES. SF 13/2012 e Convênio ICMS 123/2012

• Cláusula primeira Na operação interestadual com bem ou mercadoria
importados do exterior, ou com conteúdo de importação, sujeitos àimportados do exterior, ou com conteúdo de importação, sujeitos à
alíquota do ICMS de 4% (quatro por cento) prevista na Resolução do
Senado Federal nº 13, de 25 de abril de 2012, não se aplica benefício
fiscal, anteriormente concedido, exceto se:fiscal, anteriormente concedido, exceto se:

• I - de sua aplicação em 31 de dezembro de 2012 resultar carga tributária
menor que 4% (quatro por cento);menor que 4% (quatro por cento);

• II - tratar-se de isenção.

• Parágrafo único. Na hipótese do inciso I do caput, deverá ser mantida a
carga tributária prevista na data de 31 de dezembro de 2012.carga tributária prevista na data de 31 de dezembro de 2012.
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RES. SF 13/2012 e Convênio ICMS 123/2012

1 - BASE DE CÁLCULO ALÍQUOTA ICMS COBRADO

RES. SF 13/2012 e Convênio ICMS 123/2012

1 - BASE DE CÁLCULO ALÍQUOTA ICMS COBRADO

BC reduzida 12% ICMS de 5%

Até 31/12/12__________________________________________________Até 31/12/12__________________________________________________

A partir de 01/01/13, sem o benefício:

BC normal 4% ICMS de 4%

2 - BASE DE CÁLCULO ALÍQUOTA ICMS COBRADO2 - BASE DE CÁLCULO ALÍQUOTA ICMS COBRADO

BC reduzida 12% ICMS de 3%

Até 31/12/12__________________________________________________Até 31/12/12__________________________________________________

A partir de 01/01/13, mantém o benefício, com novo cálculo de BC

BC reduzida 2 4% ICMS de 3%

14



RES. SF 13/2012 - ATUALIZAÇÃORES. SF 13/2012 - ATUALIZAÇÃO

LEGISLAÇÃO NACIONAL

Ajuste SINIEF n.º 27/2012: Adia o início da obrigatoriedade deAjuste SINIEF n.º 27/2012: Adia o início da obrigatoriedade de
preenchimento e entrega da Ficha de Conteúdo de Importação, prevista
no Ajuste SINIEF 19/12, e dá outras providências.no Ajuste SINIEF 19/12, e dá outras providências.

LEGISLAÇÃO PAULISTA

Portaria CAT 174, de 28-12-2012: Dispõe sobre os procedimentos que
devem ser observados na aplicação da alíquota de 4% nas operaçõesdevem ser observados na aplicação da alíquota de 4% nas operações
interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior.

15



RES. SF 13/2012 - AJUSTE SINIEF 27/2012RES. SF 13/2012 - AJUSTE SINIEF 27/2012

Adiou para 01/05/2013:Adiou para 01/05/2013:

• Início da obrigatoriedade de preenchimento e entrega da FCI.

• Início da indicação do número da FCI na NF-e emitida para acobertar as 
operações a que se refere Ajuste SINIEF 19/2012.

Atenção:

Houve adiamento somente da entrega da FCI e a inclusão do seu númeroHouve adiamento somente da entrega da FCI e a inclusão do seu número

de controle na NF-e. As demais informações (valor da parcela importada e

o conteúdo de importação) deverão constar da NF-e a partir deo conteúdo de importação) deverão constar da NF-e a partir de

01/01/2013.
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RES. SF 13/2012 - PORTARIA CAT 174/2012RES. SF 13/2012 - PORTARIA CAT 174/2012

• Prestação de informação na NF-e (operações internas):

- do valor da parcela importada por unidade, o número de controle da FCI e o

Conteúdo de Importação expresso percentualmenteConteúdo de Importação expresso percentualmente

- do valor da importação por unidade

• Estoque em 31/12/2012 (aquisição de mercadoria no país), quando não for
possível identificar:possível identificar:

- o valor da importação da mercadoria, o contribuinte poderá utilizar como tal o
valor constante da nota fiscal de aquisição que identifique os CST 1 - Estrangeira -
Importação direta ou 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno;Importação direta ou 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno;

- o valor da parcela importada contida na industrialização antecedente, o
contribuinte poderá considerar a mercadoria como de origem nacional.
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RES. SF 13/2012 e Ajuste SINIEF 19/2012

� Ficha de Conteúdo de Importação – FCI

RES. SF 13/2012 e Ajuste SINIEF 19/2012

� Ficha de Conteúdo de Importação – FCI

• Desenvolvido por SP com apoio do RS;

• Ambiente nacional em SP;• Ambiente nacional em SP;

• SEFAZ/SP desenvolveu validador para os arquivos (.txt) transmitidos pelos 
contribuintes de todas as UF’s;contribuintes de todas as UF’s;

• O validador vai assinar conjunto de fichas (FCI) com certificação digital 
ICP Brasil;

Arquivo .txt comportará até 100.000 registros(FCI);• Arquivo .txt comportará até 100.000 registros(FCI);

• Será expedido recibo de entrega por arquivo e nº de controle por FCI;

• O número da FCI deverá ser informado no campo “informações • O número da FCI deverá ser informado no campo “informações 
adicionais do produto” da NF-e; 

• FCI  será disponibilizada para as UF’s de origem/destino. 
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• FCI  será disponibilizada para as UF’s de origem/destino. 



RES. SF 13/2012 e Ajuste SINIEF 19/2012RES. SF 13/2012 e Ajuste SINIEF 19/2012

Comunicação Externa SEFAZ/SPComunicação Externa SEFAZ/SP

� Internet� Internet

Disponibilizado link na página da SEFAZ com informações 
gerais sobre a Resolução SF nº 13/2012gerais sobre a Resolução SF nº 13/2012

� Fale Conosco

Dúvidas e esclarecimentos Dúvidas e esclarecimentos 

http://www.fazenda.sp.gov.br/email/default2.asp

� FAQ� FAQ

Elaboração de arquivo contendo respostas a dúvidas 
frequentes
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frequentes



RESOLUÇÃO DO SENADO 13/2012 RESOLUÇÃO DO SENADO 13/2012 
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RESOLUÇÃO DO SENADO 13/2012RESOLUÇÃO DO SENADO 13/2012
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RESOLUÇÃO DO SENADO 13/2012
Sistema FCI - Ficha de Conteúdo de ImportaçãoSistema FCI - Ficha de Conteúdo de Importação

05/02/2013: Disponibilização do ambiente de testes

Download Validador FCI – download do Programa Validador/Transmissor dos dados relativoDownload Validador FCI – download do Programa Validador/Transmissor dos dados relativo
às FCI de que dispõe o Ajuste SINIEF 19/2012.

Acesso Sistema FCI – obtenção de informações de FCI anteriormente transmitida. NoAcesso Sistema FCI – obtenção de informações de FCI anteriormente transmitida. No
resultado da consulta serão mostrados: Descrição da mercadoria, Número de Controle da FCI,
Valor da parcela importada do exterior e Data do registro da FCI.

Ambiente de testes estará disponível até 31/03/2013 para permitir que os usuários tomemAmbiente de testes estará disponível até 31/03/2013 para permitir que os usuários tomem
conhecimento da ferramenta, bem como, possibilitar a adaptação/desenvolvimento dos
sistemas pelas empresas.
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04/2013: Entrada do sistema em produção. FCI transmitidas após esta data terão efeito legal.



OBRIGADO!OBRIGADO!


