
ANTECIPAÇÃO PARCIAL, DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA E SUBSTITUIÇÃO 

TRIBUTÁRIA 

 

 ANTECIPAÇÃO PARCIAL= ANTECIPAÇÃO SEM ENCERRAMENTO DE FASE: 

 

80. Qual a definição para o cálculo da antecipação parcial? 

Nas aquisições interestaduais de mercadorias para fins de comercialização, será 

exigida antecipação parcial do imposto, a ser efetuada pelo próprio adquirente, 

independentemente do regime de apuração adotado, mediante a aplicação da 

alíquota interna sobre o valor da operação interestadual constante no documento 

fiscal de aquisição, deduzido o valor do imposto destacado no documento fiscal de 

aquisição.  

A antecipação parcial não encerra a fase de tributação, e não se aplica às 

mercadorias, cujas operações internas sejam acobertadas por isenção, não incidência 

e antecipação ou substituição tributária, que encerre a fase de tributação. (Art. 12-A 

do RICMS/BA, Decreto 13.780/12). 

 

81. Como efetuar o cálculo da antecipação parcial para as ME e EPP optantes 

pelo Simples Nacional? 

 

Os contribuintes enquadrados na condição de ME e ou EPP, optantes pelo Simples 

Nacional, deverão calcular a antecipação parcial, decorrente de aquisições 

interestaduais, cujo cálculo será a diferença entre a alíquota interna e a interestadual, 

sendo vedada à agregação de qualquer valor. A diferença entre a alíquota interna e 

a interestadual será calculada tomando-se por base as alíquotas aplicáveis aos 

contribuintes não optantes pelo Simples Nacional. (Art. 321, inciso VII, alínea “b”, § 

1º do RICMS/BA, Decreto 13.780/12). 

 

82. Ao efetuar o cálculo da antecipação parcial é possível aplicar o benefício 

da redução de base de cálculo, para empresas optantes pelo Simples 

Nacional? 

 

Sim. É permitido às empresas optantes, ou não, pelo Simples Nacional a utilizarem 

o benefício da redução de base de cálculo (RBC) para a antecipação parcial. O 

mencionado regramento possibilita que, quando a base de cálculo do imposto relativo 

à operação subseqüente for reduzida, aquela do imposto antecipado será igualmente 

contemplada com a referida redução (Arts. 266, 267, 268 do RICMS/BA, Decreto 

13.780/12).  

 

OBS: Nas aquisições interestaduais com o crédito de 7% ou 12%, havendo redução 

da base de cálculo, de forma que carga tributária seja equivalente na saída dos 

mesmos produtos, não haverá pagamento de antecipação parcial, pois o crédito será 

igual e ou superior à carga tributária interna. 

- Exemplo: aquisição com alíquota do Estado de origem (Sul e Sudeste) de 7%, se a 

carga interna for também de 7%, não haverá antecipação parcial a recolher, se for 

12% a carga interna será recolhido 5% de antecipação parcial, sem prejuízo das 

deduções previstas nos art.s 273 e 274 do RICMS/BA. 

  

83. É devido o pagamento da antecipação parcial a mercadorias amparadas 

com isenção e ou não incidência do imposto nas operações de saídas 

internas e ou interestaduais? 

 

Não. A exigência da antecipação parcial não se aplica às mercadorias amparadas por 

isenção ou não incidência.  



Exemplos de mercadorias amparadas com isenção, mencionamos o art. 265 do 

RICMS/BA, Decreto 13.780/12, que prevê a isenção de diversos produtos, dentre os 

quais, nas operações de saída, desde que não destinadas à industrialização, de 

produtos hortifrutícolas e nas operações internas de feijão, arroz, sal de cozinha, 

farinha de mandioca, fubá de milho, farinha de milho etc... 

Quanto a não incidência, mencionamos o art. 3º da LC 7.014/96, que prevê a não 

incidência nas operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua 

impressão. 

 

84. É devido o benefício da redução no pagamento da antecipação parcial, 

para ME,  quando adquirir mercadorias de contribuintes Industriais situados 

em outras Unidades da Federação?  

 

Sim. Permanece mantida a redução no cálculo da antecipação parcial apenas para as 

ME comercial, optante ou não pelo Simples Nacional,  no percentual de 60% sobre 

as aquisições interestaduais, efetuadas diretamente de estabelecimentos industriais, 

de produtos por eles fabricados,  desde que, seja recolhido no prazo regulamentar. 

(art. 273 do RICMS/BA, Dec. 13.780/12). 

 

85. E nas aquisições interestaduais de empresas comerciais, para cálculo da 

antecipação parcial, as ME e EPP terão algum benefício? 

 

Nas compras interestaduais, as ME e EPP, optantes ou não, pelo Simples Nacional, 

terão uma redução de 20% do valor da antecipação parcial, desde que, seja recolhido 

no prazo regulamentar, observando que este desconto não é cumulativo com o 

mencionado anteriormente (art. 274 do RICMS/BA, Dec. 13.780/12). 

 

86. Existe o benefício de limite no pagamento da Antecipação Parcial, para 

ME e ou EPP que efetua o pagamento no prazo regulamentar? 

 

Não. O art. 275, do RICMS/BA, que limitava o valor da Antecipação Parcial a recolher 

em 4% das receitas acrescidas das transferências do mesmo período, ou 4% do valor 

das entradas acrescidas das transferências, se estas fossem superiores às saídas, foi 

revogado pela Alteração nº 28, Decreto nº 15.807, de 30/12/14, DOE de 31/12/14, 

efeitos a partir de 01/01/15.  

 

87. Como efetuar o cálculo da antecipação parcial nas aquisições 

interestaduais de mercadorias importadas com alíquota de 4%, por força da 

Resolução do Senado 13/2012? 

 

De acordo com o art. 1°, da Resolução do Senado Federal nº 13/12, nas operações 
interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior a alíquota do ICMS será de 4%; 

e nas operações interestaduais de bens e mercadorias industrializadas no país que 

tenham conteúdo de insumos importados superior a 40%, devem ser tributadas com 

aplicação da alíquota de 4%.  

Consequentemente o cálculo da antecipação parcial devido nas aquisições interestaduais 

de mercadoria importada para comercialização, corresponderá à diferença entre a 

alíquota de 4%, incidente sobre a operação interestadual, e a alíquota interna do 

Estado da Bahia prevista para a mercadoria objeto de comercialização.  

 


