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GUIA PARA ELABORAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ICMS 
ANTECIPADO OU RETIDO 

 
1 – Apresentação 
 
Este guia visa orientar a geração do demonstrativo previsto no Inciso II do Artigo 1º do Decreto 
21.542/2022, que regulamenta procedimentos relativos a pedido de restituição e cobrança de 
complementação do ICMS retido por sujeição passiva por substituição ou pago por antecipação e tem 
como objetivo principal estabelecer um padrão para tais demonstrativos, com a finalidade de dar 
celeridade à análise dos pleitos. 
 
2 – Critérios gerais 
 

a)  O demonstrativo deverá abranger um único exercício fechado, exceto nos casos de eventual 
encerramento das atividades do estabelecimento; 
 

b) O demonstrativo deverá contemplar todos os itens de cada Nota Fiscal referentes às mercadorias 
comercializadas pelo pleiteante, sujeitas à substituição tributária por antecipação ou retenção; 
 

c) A codificação dos produtos deverá ser a mesma utilizada nos documentos fiscais eletrônicos 
apresentados pelo contribuinte ao Fisco (Escrituração Fiscal Digital – EFD; Notas Fiscais Eletrônicas 
– NF-e e Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas – NFC-e; 

d) As unidades utilizadas deverão ser aquelas empregadas na quantificação do inventário, informadas 
no Registro 0200 - TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTO E SERVIÇOS) da EFD. 

 

3 – Estrutura do arquivo 
 
O arquivo deverá ser apresentado no formato texto (“.TXT”), com registros específicos para cada tipo de 
informação, conforme tabela abaixo: 
 

Registro Descrição 
R1 Abertura, indicação do período e do valor da restituição 
R2 Operações de entrada 
R3 Operações de saída 
R4 Resumo do movimento 

 
Os registros são compostos de campos que devem ser apresentados de forma sequencial e conforme 
estabelecido no leiaute do respectivo registro. Deverão ser informados todos os campos previstos, 
independentemente de haver ou não informação a ser prestada naquele campo, caso contrário ocorrerá 
erro na estrutura do registro.  
 
As especificações e regras de preenchimento de cada campo estão apresentadas nas tabelas que contêm o 
leiaute dos registros. Como regra geral, campos numéricos que representem valores monetários ou 
alíquotas deverão ser expressos com duas casas decimais, separadas por vírgula. Para aqueles que 
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representem quantidades poderão ser utilizadas até quatro casas decimais. Não deverão ser utilizados 
separadores de milhar ou quaisquer outros caracteres de formatação.  
 
Os campos de cada registro devem ser separados pelo caractere “|” (pipe), conforme exemplo abaixo para 
o registro do tipo R1: 
 
|R1|00000000000000|000000000|Companhia X|2021-01-01|2021-12-31|1825,3| 
 
4 - Leiaute dos registros 
 
4.1 - Registro R1 – Identificação, período e valor da restituição 
 
Registro de abertura do arquivo. Deverá conter a identificação do contribuinte, o período a que se refere o 
pedido e o valor da restituição pleiteada. 
 

Id Campo Descrição Tipo Tam. 

1 Reg Tipo de registro (preencher com R1) C 2 
2 CNPJ CNPJ do contribuinte do solicitante C 14 
3 IE Inscrição estadual do solicitante C 20 
4 Nome Nome do contribuinte solicitante C 255 
5 DtIni Data inicial do período objeto da solicitação D 10 
6 DtFim Data final do período objeto da solicitação D 10 
7 VlIcmsRest Valor do ICMS a ser restituído N - 

 
Observações: 

 Campo 7 (VlIcmsRest) – Deverá ser informado o somatório dos valores do campo VlSaldoCredDev 
(Valor do saldo credor ou devedor) dos Registros R4 (Resumo do movimento), quando o resultado 
for positivo. 

 
4.2 - Registro R2 - Operações de entrada 
 
Nestes registros serão informadas todas as operações de entradas de todos os itens sujeitos à 
substituição tributária comercializados pelo pleiteante.  
 

Id Campo Descrição Tipo Tam. 

1 Reg Tipo de registro (preencher com R2) C 2 

2 cUF Código da UF do emitente do Documento Fiscal N 2 

3 cNF Código Numérico que compõe a Chave de Acesso N 44 

4 mod Modelo do Documento Fiscal (55 para NF-e ou 65 para NFC-e N 2 

5 nNF Número do Documento Fiscal N - 

6 dtEmi Data de emissão do Documento Fiscal D 10 

7 dtSaiEnt Data de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto D 10 

8 CNPJ CNPJ do emitente do documento fiscal N 14 

9 cProd Código do produto ou serviço C 60 

10 CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações N 4 
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11 uTrib Unidade tributável C 20 

12 qTrib Quantidade tributável N - 

13 vProd Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços N - 

14 cEANInv Código GTIN (identificação do produto) da unidade de inventário 
(antigo código de barras) 

N 14 

15 uInv Unidade de medida utilizada na quantificação do inventário C 20 

16 qInv Quantidade expressa em unidade de inventário N - 

17 pICMS Alíquota do ICMS normal N - 

18 vBCIcms Valor da base de cálculo referente ao ICMS normal N - 

19 vICMS Valor do ICMS normal destacado no documento fiscal N - 

20 pMVAST Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST N - 

21 vBCST Valor da base de cálculo referente ao ICMS ST N - 

22 pICMSST Alíquota do ICMS ST N - 

23 vICMSST Valor do ICMS ST retido ou antecipado N - 

24 VlIcmsNormCalc Valor do ICMS normal calculado  N - 
 
 
Observações: 

 Campo 6 (dtEmi) - Utilizar formato 'AAAA-MM-DD'; 

 Campo 7 (dtSaiEnt) - Utilizar formato 'AAAA-MM-DD'; 

 Campo 9 (cProd) - Informar de acordo com o Registro 0200 da EFD e com a tag “cProd” do 
documento fiscal correspondente; 

 Campo 11 (uTrib) - Informar a unidade tributável do produto, de acordo com o documento fiscal; 

 Campo 12 (qTrib) - Informar a quantidade expressa em unidade tributável, de acordo com o 
documento fiscal; 

 Campo 14 (cEANInv) - Preencher com o código GTIN da unidade de inventário do produto. 
Preencher com “NA” caso o produto não possua este código; 

 Campo 15 (uInv) - Preencher com a unidade de inventário informada no Registro 0200; 

 Campo 16 (qInv) - Preencher com quantidade em unidades de inventário. Quando a unidade 
comercial for diferente da unidade de inventário informar o valor já convertido; 

 Campo 17 (pICMS) - Preencher com a alíquota referente ao ICMS normal constante do documento. 
Nas aquisições de fora do estado será a alíquota interestadual. Nas aquisições internas será a 
alíquota aplicável ao produto); 
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 Campo 18 (vBCIcms) - Informar o valor da base de cálculo referente ao ICMS normal indicada no 
documento; 

 Campo 19 (vICMS) - Informar o valor do ICMS normal destacado no documento fiscal; 

 Campo 20 (pMVAST) - Informar a MVA utilizada para cálculo da substituição tributária. Informar 
zero quando o método de cálculo não utilizar MVA; 

 Campo 21 (vBCST) - Nas operações de aquisição em que houver retenção do ICMS ST, informar o 
valor constante do documento fiscal. Nas operações interestaduais sem retenção do imposto 
informar a base do cálculo utilizada para calcular o valor do ICMS a ser antecipado; 

 Campo 22 (pICMSST) - Nas operações de aquisição em que houver retenção do ICMS ST, informar a 
alíquota constante do documento fiscal. Nas operações interestaduais sem retenção do imposto 
informar a alíquota interna do produto; 

 Campo 23 (vICMSST) - Nas operações de aquisição em que houver retenção do ICMS ST, informar o 
valor constante do documento fiscal. Nas operações interestaduais sem retenção do imposto 
informar o valor do ICMS antecipado; 

 Campo 24 (VlIcmsNormCalc) - Preencher somente quando a operação for uma devolução de venda 
interna. Preencher com zero nos demais casos. O valor deste campo será o resultado da 
multiplicação da alíquota de ICMS pelo valor do produto (pICMS * vProd). Este será o valor que 
será deduzido do ICMS normal calculado nas saídas; 

 
 
4.3 - Registro R3 - Operações de saída 
 
Nestes registros serão informadas todas as operações de saídas de todos os itens sujeitos à substituição 
tributária comercializados pelo pleiteante.  
 

Id Campo Descrição Tipo Tam. 

1 Reg Tipo de registro (informar R3) C 2 

2 cUF Código da UF do destinatário do Documento Fiscal N 2 

3 cNF Código Numérico que compõe a Chave de Acesso N 44 

4 Mod Modelo. do Documento Fiscal (55 para NF-e ou 65 para NFC-e) N 2 

5 nNF Número do Documento Fiscal N - 

6 dtEmi Data de emissão do Documento Fiscal D 10 

7 dtSaiEnt Data de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto D 10 

8 CNPJ CNPJ do destinatário do documento fiscal N 14 

9 cProd Código do produto ou serviço C 60 

10 CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações N 4 

11 uTrib Unidade tributável C 20 
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12 qTrib Quantidade tributável N - 

13 vProd Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços N - 

14 cEANInv 
Código GTIN (identificação do produto) da unidade de inventário 
(antigo código de barras) 

N 14 

15 uInv Unidade de medida utilizada na quantificação do inventário C 20 

16 qInv Quantidade expressa em unidade de inventário N - 

17 pICMS Alíquota do imposto N - 

18 vIIcmsDest Valor do ICMS normal N - 

19 VlIcmsNormCalc Valor do ICMS normal calculado  N - 

20 vICMSST Valor do ICMS ST N - 

21 chvNFRessarc Chave da nota fiscal de ressarcimento C 44 

 
Observações: 

 Campo 6 (dtEmi) - Formato: AAAA-MM-DD; 

 Campo 7 (dtSaiEnt) - Formato: AAAA-MM-DD; 

 Campo 9 (cProd) - Informar de acordo com o que consta no Registro 0200 da EFD e na tag cProd do 
documento fiscal correspondente; 

 Campo 11 (uTrib) - Informar a unidade tributável do produto, de acordo com o documento fiscal; 

 Campo 12 (qTrib) - Informar a quantidade expressa em unidade tributável, de acordo com o 
documento fiscal; 

 Campo 14 (cEANInv) - Preencher com o código GTIN da unidade de inventário do produto. 
Preencher com “NA” caso o produto não possua este código; 

 Campo 15 (uInv) - Preencher com a unidade de inventário informada no Registro 0200; 

 Campo 16 (qInv) - Preencher com quantidade em unidades de inventário. Quando a unidade 
comercial for diferente da unidade de inventário informar o valor já convertido; 

 Campo 17 (pICMS) - Alíquota interna do produto; 

 Campo 18 (vIIcmsDest) - Preencher quando houver destaque de ICMS normal, nas devoluções de 
itens recebidos com valor destacado no documento de entrada (ou seja, se houve destaque na 
entrada, na devolução também haverá, e este valor deve ser informado). Preencher com o valor 
zero quando a operação for venda interna, baixa de estoque ou devolução interna de mercadorias 
adquiridas com ICMS já substituído; 

 Campo 19 (VlIcmsNormCalc) - Preencher somente quando a operação for uma venda interna de 
produtos da substituição tributária ou baixa de estoque. Preencher com zero nos demais casos. O 



SAT – SUPERINTENDÊNCIA DE 

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
ORIENTAÇÃO TÉCNICA 

OTE-DAT-0002 
DISPONIBILIZAÇÃO: 09/08/2022 

REVISÃO: 20/10/2022 

GUIA PARA ELABORAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE 
ICMS ANTECIPADO OU RETIDO – DEC. 21.542/2022 

PÁGINA: 6 DE 10 
ORIGEM:: SAT/DITRI/GECOT 

 

valor deste campo será o resultado da multiplicação da alíquota pelo valor do produto (pICMS * 
vProd). Este será o valor que será totalizado para confrontar com o ICMS retido ou antecipado a 
fim de definir se a tributação por substituição tributária foi maior do que aquela que teria ocorrido 
caso a tributação fosse aplicada com base no valor efetivo da operação; 

 Campo 20 (vICMSST) – Preencher nas saídas interestaduais, para Estado signatário de convênio ou 
protocolo que preveja a retenção do imposto pelo regime de substituição tributária. Caso a opção 
seja pelo ressarcimento, informar o valor deste; caso seja pelo creditamento do valor antecipado 
na entrada, informar tal valor (não sendo possível identificar especificamente qual a entrada de 
referência, utilizar a última entrada); caso a opção seja pelo estorno do débito normal, preencher 
com zero (ver Artigo 301 do RICMS-BA); 

Nas saídas interestaduais para Estado não signatário de convênio ou protocolo que preveja a 
retenção do imposto pelo regime de substituição tributária, caso a opção seja pelo creditamento 
do valor antecipado na entrada, informar tal valor (não sendo possível identificar especificamente 
qual a entrada de referência, utilizar a última entrada); caso a opção seja pelo estorno do débito 
normal, preencher com zero (ver Artigo 302 do RICMS-BA); 

O preenchimento deste campo requer bastante atenção. O ICMS ST a ser informado, quando for 
cabível, será sempre o valor objeto de pedido de ressarcimento ou de lançamento como crédito. 
Nunca será o ICMS ST destacado no documento, posto que tal destaque diz respeito ao Estado 
destinatário e o que se busca aqui é o valor do ICMS antecipado ou retido recuperado via 
ressarcimento ou creditamento. Isto significa que, embora o documento de saída tenha destaque 
de ICMS ST, este valor não será utilizado, pois corresponde ao imposto que cabe ao Estado 
destinatário. O que se deve informar é o valor que foi ressarcido, para se abater do montante 
retido/antecipado.   

 Campo 21 (chvNFRessarc) - Informar a chave da nota fiscal de ressarcimento correspondente 
quando for o caso. Preencher com 'NA' nas demais situações; 

 
5. Registro R4 - Resumo do movimento 
 
Estes registros devem apresentar um resumo das operações listadas nos Registros R2 (entradas) e R3 
(saídas). O objetivo é totalizar o ICMS ST que incidiu sobre as aquisições de cada item e confrontar com o 
ICMS normal calculado a partir do valor efetivo das vendas. 
O último campo deste registro apresenta a diferença entre as duas parcelas acima. Um resultado positivo 
significa que o valor suportado pelo contribuinte em decorrência da aplicação da substituição tributária foi 
superior ao que seria devido considerando-se tributação normal. Caso o resultado seja negativo a análise é 
inversa: a tributação normal geraria maior valor de imposto. 
Quando a soma das diferenças mencionadas no parágrafo anterior for positiva haverá imposto a restituir, 
cujo valor deve ser informado no Registro R1. 
 

Id Campo Descrição Tipo Tam. Fórmula 

1 Reg Tipo de registro (informar R4) C 2  

2 cProd Código do item C 60 
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3 QtdEstIni Quantidade do Estoque inicial N - A 

4 VlUniStUltEntrExAnt Valor unitário do ICMS ST da última entrada no exercício 
anterior 

N - B 

5 PercEntrTribExAnt 
Percentual das entradas com antecipação ou retenção 
no ano anterior 

N - C 

6 EstIniVlSt Valor do ICMS ST embutido no estoque inicial N - D = A * B * C 

7 QtdTotalEntr Quantidade total de entradas do item no exercício N - E 

8 QtdDevCompra Devoluções de compras (saída) N - F 

9 QtdLiqEntrCalcProp 
Quantidade líquida de entradas para Cálculo da 
proporcionalidade 

N 
 

G = E - F 

10 QtdEntrComSt 
Quantidade de entradas do item no exercício com 
retenção ou antecipação 

N 
 

H 

11 DevCompraComSt 
Devoluções de compras de itens com retenção ou 
antecipação (saídas) 

N 
 

I 

12 QtdEntrStCalcProp 
Quantidade líquida de entradas com 
retenção/antecipação 

N 
 

J = H - I 

13 PercEntrTribExAtu 
Percentual das entradas com antecipação ou retenção 
no ex. atual 

N - K = J / G 

14 VlStEntradas Valor total do ICMS ST nas entradas do item N - L 

15 DedVlStEntradas 
Deduções do ICMS ST retido / antecipado (devoluções 
etc.) 

N - M 

16 VlStTotSup Valor total de ICMS ST suportado N -    N = D + L - M 

17 VlCredDestEntr 
Total do Crédito normal nas operações de entrada com 
destaque 

N - O 

18 VlCredPresEntr 
Total crédito normal calculado para aquisições e 
devoluções sem destaque 

N 
 

P 

19 VlCredConsid Total do crédito normal considerado N  Q = O + P 

20 VlIcmsDestSaidas Valor de ICMS normal nas saídas com destaque N - R 

21 VlIcmsCalcSaidas Valor de ICMS normal calculado nas saídas internas N - S 

22 VlDebTotSaidas 
Valor do débito de ICMS considerando-se a tributação 
normal 

N - T = R + S 

23 VlIcmsNormalApur Valor do ICMS normal apurado N - U = T - Q 

24 QtdSaidas Quantidade total de saídas do item no exercício N - V 

25 QtdEstqFinal Quantidade do Estoque final N - X = A + E - V 

26 VlUniStUltEntrExAtu Valor Unitário do ICMS ST da última entrada no exercício 
atual 

N - Y 

27 VlStEstFin Valor do ICMS ST embutido no estoque final N - W = X * Y * K 

28 VlSaldoCredDev Valor do saldo credor ou devedor N - Z = N - U - W 

 
Observações: 
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 Campo 3 (QtdEstIni) - Informar a quantidade existente no estoque inicial do período 
objeto da solicitação, expressa na unidade de inventário informada no Registro 0200 da 
EFD; 

 Campo 4 (VlUniStUltEntrExAnt) - Informar o valor unitário de ICMS ST, por unidade de 
inventário, obtida com base na última entrada do produto no exercício anterior; 

 Campo 5 (PercEntrTribExAnt) - Informar o percentual de entradas com antecipação ou 
retenção de ICMS. A finalidade desta informação é determinar a quantidade de itens do 
estoque inicial com ICMS ST embutido; 

 Campo 6 (EstIniVlSt) - Informar o valor resultante do produto das colunas QtdEstIni 
(Estoque inicial), VlUniStUltEntrExAnt (Valor unitário do ICMS ST da última entrada do item 
no exercício anterior) e PercEntrTribExAnt (Percentual das entradas com antecipação ou 
retenção no exercício anterior). Este valor corresponde ao ICMS ST embutido no estoque 
final, e leva em consideração a existência de itens adquiridos sem retenção e/ou 
antecipação. Por exemplo: caso 10% das entradas do item tenham ocorrido sem retenção 
ou antecipação, somente existirá ICMS ST embutido em 90% das unidades existentes no 
estoque inicial;   

 Campo 7 (QtdTotalEntr) - Informar o somatório da coluna qTrib dos registros R2 
(operações de entrada) agrupado por código de item; 

 Campo 8 (QtdDevCompra) - Informar o somatório da coluna qTrib dos registros R3 
(operações de saídas) agrupado por código de item, quando a operação for uma 
devolução; 

 Campo 9 (QtdLiqEntrCalcProp) - Informar o resultado da subtração QtdTotalEntr menos 
QtdDevCompra. Este valor representa a quantidade líquida de entradas; 

 Campo 10 (QtdEntrComSt) - Informar o somatório da coluna qTrib dos registros R2 
(operações de entrada) agrupado por código de item, quando a operação for uma 
aquisição de itens com retenção ou antecipação; 

 Campo 11 (DevCompraComSt) - Informar o somatório da coluna qTrib dos registros R3 
(operações de saídas) agrupado por código de item, quando a operação for uma devolução 
de itens adquiridos com ST; 

 Campo 12 (QtdEntrStCalcProp) - Informar o resultado da subtração do campo 
QtdEntrComSt menos DevCompraComSt. Este valor representa a quantidade líquida de 
entradas de itens com antecipação/retenção; 
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 Campo 13 (PercEntrTribExAtu) - Informar o valor resultante da divisão entre as colunas 
QtdEntrStCalcProp (Quantidade líquida de entradas com ST no exercício) e 
QtdLiqEntrCalcProp (Quantidade líquida de entradas do item no exercício). A finalidade 
deste número é determinar o percentual de itens do estoque final com ICMS ST embutido; 

 Campo 14 (VlStEntradas) - Informar o somatório da coluna vICMSST dos registros R2 
(operações de entrada), agrupado pelo código do item; 

 Campo 15 (DedVlStEntradas) - Informar o somatório da coluna vICMSST dos registros R3 
(operações de saída), agrupado pelo código do item; 

 Campo 16 (VlStTotSup) - Informar o somatório das colunas EstIniVlSt (Valor do ICMS ST 
embutido no estoque inicial); VlStEntradas (Valor total do ICMS ST nas entradas do item) 
deduzido do valor da coluna VlStEntradas (Deduções do ICMS ST retido ou antecipado em 
função de devoluções, etc); 

 Campo 17 (VlCredDestEntr) - Informar o somatório da coluna vICMS (Valor do ICMS 
normal destacado no documento fiscal) dos registros R2 (operações de entrada), agrupado 
por código do item; 

 Campo 18 (VlCredPresEntr) - Informar o somatório da coluna VlIcmsNormCalc (Valor do 
ICMS normal destacado no documento fiscal) dos registros R2 (operações de entrada), 
agrupado por código do item. O campo VlIcmsNormCalc contém valor de crédito 
presumido calculado quando a entrada for uma aquisição interna sem ST ou uma 
devolução de venda interna. Em ambos os casos, a finalidade do crédito presumido é 
compensar o débito normal presumido nas saídas; 

 Campo 19 (VlCredConsid) - Informar o resultado da soma dos campos VlCredDestEntr e 
VlCredPresEntr; 

 Campo 20 (VlIcmsDestSaidas) - Informar o somatório da coluna vIIcmsDest (Valor do ICMS 
normal) dos registros R3 (operações de saída), agrupado por código de item; 

 Campo 21 (VlIcmsCalcSaidas) - Informar o somatório da coluna VlIcmsNormCalc (Valor do 
ICMS normal calculado) dos registros R3 (operações de saída), agrupado por código de 
item; 

 Campo 22 (VlDebTotSaidas) - Informar a soma das colunas VlIcmsDestSaidas (Valor total 
de ICMS normal nas saidas com destaque do imposto) e VlIcmsCalcSaidas (Valor total de 
ICMS normal calculado nas saidas internas). O resultado representa o valor do ICMS que 
seria debitado caso as operações com produtos da substituição tributária fossem tratadas 
como operações normais; 
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 Campo 23 (VlIcmsNormalApur) - Informar a diferença entre as colunas VlDebTotSaidas 
(Valor do débito de ICMS considerando-se tributação normal para o item) e VlCredConsid 
(Total do crédito normal nas operações de entrada). O resultado representa o valor do 
ICMS que seria devido nas operações com o item, no exercício, considerando-se a 
tributação normal; 

 Campo 24 (QtdSaidas) - Informar o somatório da coluna qTrib dos registros R3 (operações 
de saída), agrupado por código de item; 

 Campo 25 (QtdEstqFinal) - Informar a quantidade existente no estoque final do período, 
objeto da solicitação, expressa na unidade de inventário informada no Registro 0200 da 
EFD. Deve ser igual à seguinte expressão: QtdEstqFinal = QtdEstIni + QtdTotalEntr - 
QtdSaidas; 

 Campo 26 (VlUniStUltEntrExAtu) - Informar o valor unitário de ICMS ST, por unidade de 
inventário, obtida com base na última entrada do produto no exercício atual; 

 Campo 27 (VlStEstFin) - Informar o produto das colunas QtdEstqFinal (Estoque final); 
VlUniStUltEntrExAtu (Valor unitário do ICMS ST da última entrada do item no exercício 
atual) e PercEntrTribExAtu (Percentual das entradas com antecipação ou retenção no 
exercício atual). Este valor corresponde ao ICMS ST embutido no estoque final e leva em 
consideração a existência de itens adquiridos sem retenção e/ou antecipação. Por 
exemplo: caso 10% das entradas do item no exercício tenham ocorrido sem retenção ou 
antecipação, somente existirá ICMS ST embutido em 90% das unidades existentes no 
estoque final; 

 Campo 28 (VlSaldoCredDev) - Informar o valor da coluna VlStTotSup  (Valor do crédito 
total de ST suportado) deduzida do valor das colunas VlIcmsNormalApur  (Valor do ICMS 
normal apurado) e VlStEstFin (Valor do ICMS ST embutido no estoque final). Caso o 
resultado seja positivo, significa que o valor suportado pelo contribuinte em decorrência 
da aplicação da substituição tributária foi superior ao que seria devido considerando-se 
tributação normal. Neste caso existirá imposto a restituir para este item. Caso o resultado 
seja negativo, a análise é inversa: a tributação normal geraria maior valor de imposto. A 
resultante da soma das diferenças negativas e positivas de todos os itens sujeitos à ST 
movimentados no exercício é que indicará se existe valor a restituir ou a complementar. 
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