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PORTARIA SEFAz Nº 1.392, DE 27 DE NOVEMbRO DE 2019.

Altera os Anexos I, II e III da Portaria sEfAz nº 2.194, 
de 22 de dezembro de 2008, que disciplina a entrega 
de informações fiscais por meio da Guia de Informação 
e Apuração mensal do Icms - GIAm.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA fAzEndA E PLAnEJAmEnto, 
no uso de suas atribuições e consoante o disposto no art. 42, §1º, inciso II,  
da constituição do Estado, e em conformidade com o disposto no art. 
218 e 219, do regulamento do Icms, aprovado pelo decreto nº 2.912, 
de 29 de dezembro de 2006,

rEsoLVE:

Art. 1º os Anexos I, II e III da Portaria sEfAz nº 2.194, de 22 
de dezembro de 2008, passam a vigorar na conformidade dos Anexos I, 
II e III a esta Portaria.

Art. 2º fica revogado a Portaria sEfAz nº 748, de 17 de agosto 
de 2016.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

sAndro HEnrIquE ArmAndo
secretário de Estado da fazenda e Planejamento
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AnEXo I À PortArIA sEfAz nº 1.392, de 27 de novembro de 2019. 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAzENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIbUTÁRIA 

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ECONôMICO-FISCAIS 
 GIAM  GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO 

MENSAL DO ICMS 

1-nÚmEro dE controLE 

 

 
2 – IDENTIFICAÇÃO  

2.1 – nomE ou rAzÃo socIAL  2.2 – InscrIÇÃo EstAduAL 

 
  

 
3 – INFORMAÇÕES ECONôMICO-FISCAIS     

3.1 – PErÍodo dE rEfErÊncIA 3.2 – cod. cnAE PrIncIPAL 3.3 – tIPo dE EstAbELEcImEnto 3.4 – PortAdor dE tArE sIm nÃo 

  ÚnIco mAtrIz fILIAL 3.4.1 – nº tArE: VEncImEnto: 

3.5 – tIPo dE EscrIturAÇÃo 3.6 – sALdo InIcIAL dE cAIXA 3.7 – sALdo fInAL dE cAIXA 3.8 – usuÁrIo dE Ecf 3.9 – rEtIfIcAdorA  

fIscAL contÁbIL   sIm nÃo sIm nÃo 

3.10 – HouVE mudAnÇA dE domIcÍLIo PArA outro munIcÍPIo 
tocAntInEnsE no PErÍodo dE rEfErÊncIA fIscAL 3.10.1 – domIcÍLIos Por PErÍodo dE rEfErÊncIA fIscAL 3.11 – rEGImE dE    

           trIbutAÇÃo 

             sIm             nÃo 
A – munIcIPIo AtuAL:  ____/____/____   A   ____/____/____              normAL 

b – munIcIPIo AntErIor: ____/____/____   A   ____/____/____              sImPLEs nAcIonAL 
   
4 – ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS, bENS E/OU SERVIÇOS NO ESTAbELECIMENTO DO CONTRIbUINTE 

4.1 – ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES 

CFOP DESCRIÇÃO DO CFOP DOMICÍLIO 
FISCAL 

A – VALOR 
CONTÁbIL 

b – bASE DE 
CÁLCULO 

C – CRÉDITO DO 
IMPOSTO 

D - ISENTAS/NÃO 
TRIbUTADAS E - OUTRAS F- SUbSTITUIÇÃO 

TRIbUTÁRIA 

4.1.1 – INTERNA 

  A       

  b       

4.1.2 – INTERESTADUAL 

  A       

  b       

4.1.3 – EXTERIOR 

  A       

  b       

TOTAL 
A       

b       

 
 

4.2 – SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES 

CFOP DESCRIÇÃO DO CFOP DOMICÍLIO 
FISCAL 

A – VALOR 
CONTÁbIL 

b – bASE DE 
CÁLCULO 

C – DÉbITO DO 
IMPOSTO 

D - ISENTAS/NÃO 
TRIbUTADAS E - OUTRAS F- SUbSTITUIÇÃO 

TRIbUTÁRIA 

4.2.1 – INTERNA 

  A       

  b       

4.2.2 – INTERESTADUAL 

  A       

  b       

4.2.3 – EXTERIOR 

  A       

  b       

TOTAL 
A       

b       

 
 

APURAÇÃO DO ICMS  VALORES FISCAIS 
 
5 – DÉbITO DO IMPOSTO 

5.1 – Por sAÍdA / PrEstAÇÕEs  com dÉbIto do ImPosto  

5.2 – outros dÉbItos  

5.2.1 – dEtALHAmEnto dE outros dÉbItos 

ORIGEM DO DÉbITO bASE LEGAL VALOR 

rIcms   

ctE/rIcms   

cHEquE morAdIA   

outros   

5.3 – Estorno dE crÉdIto (IncLuIr crÉdItos trAnsfErIdos)  

5.4 – totAL do dÉbIto (5.1 + 5.2 + 5.3)  

 
6 – CRÉDITO DO IMPOSTO 

6.1 – Por EntrAdAs / AquIsIÇÕEs com crÉdIto do ImPosto  

6.2 – outros crÉdItos (IncLuIr os crÉdItos rEcEbIdos Por trAnsfErÊncIA)  

6.2.1 – dEtALHAmEnto dE outros crÉdItos 
ORIGEM DO CRÉDITO bASE LEGAL VALOR 

tArE   

cHEquE morAdIA   

outros crÉdItos   

6.3 – Estorno dE dÉbItos  

6.4 – sALdo crEdor do PErÍodo AntErIor  

6.5 – totAL do crÉdIto (6.1+6.2+6.3+6.4)  

 
7 – APURAÇÃO DO PERÍODO 

7.1 – sALdo dEVEdor (dÉbIto – crÉdIto)  

7.2 – dEduÇÕEs  

7.2.1 – dEtALHAmEnto dAs dEduÇÕEs 

orIGEm dA 
dEduÇÃo bAsE LEGAL Icms dEVIdo  

(1) 
mÉdIA do Icms  

(2) 

PArcELA suJEItA Ao 
IncEntIVo  
(3) = (1-2) 

PArcELA 
IncEntIVAdA  
(4) = ((3) * 75%) 

subVEnÇÃo dA 
PArcELA 

IncEntIVAdA  
(5) = ((4) * 5%) 

VALor dA dEduÇÃo  
(6) = (4 – 5) 

tArE        

outrAs dEduÇÕEs   

7.3 – ImPosto A rEcoLHEr  

7.4 – dIfErEncIAL dE ALIquotA A rEcoLHEr  

7.5 – sALdo crEdor (dÉbIto – crÉdIto) A trAnsPortAr PArA o PErÍodo sEGuIntE  

7.6 – dIfErEncIAL dE ALÍquotAs (EntrAdAs) do PErÍodo  

7.6.1 – dEtALHAmEnto do dIfErEncIAL dE ALÍquotA  do PErÍodo Por (uf) 

uf ALÍquotA DOMICÍLIO 
FISCAL VALor contÁbIL bAsE dE cÁLcuLo dIfErEncIAL dE ALÍquotA 

  A    

  b    

7.7 – dIfErEncIAL dE ALÍquotA A rEcoLHEr trAnsPortAdo do PErÍodo AntErIor  

7.8 – dIfErEncIAL dE ALÍquotA A rEcoLHEr A sEr trAnsPortAdo PArA o PErÍodo sEGuIntE   

7.9 – comPLEmEntAÇÃo dE ALÍquotA do PErÍodo  

7.9.1 – dEtALHAmEnto dA comPLEmEntAÇÃo dE ALÍquotA do PErÍodo Por (uf) 

uf ALÍquotA DOMICÍLIO 
FISCAL VALor contÁbIL bAsE dE cÁLcuLo rEduzIdA comPLEmEntAÇÃo dE ALÍquotA 

  A    

  b    

7.10 – comPLEmEntAÇÃo dE ALÍquotA A rEcoLHEr trAnsPortAdo do PErÍodo AntErIor  

7.11 – comPLEmEntAÇÃo dE ALÍquotA A rEcoLHEr A sEr trAnsPortAdo PArA o PErÍodo sEGuIntE  

7.12 – comPLEmEntAÇÃo dE ALIquotA A rEcoLHEr  

7.13 – dIfErEncIAL dE ALÍquotAs consumIdor fInAL (sAÍdAs) do PErÍodo  

7.13.1 – dEtALHAmEnto dIfErEncIAL dE ALÍquotAs consumIdor fInAL (sAÍdAs) Por uf  

uf ALÍquotA DOMICÍLIO 
FISCAL VALor contÁbIL bAsE dE cÁLcuLo  dIfErEncIAL dE 

ALÍquotA orIGEm dEstIno 

  A      

  b      

7.14 – dIfErEncIAL dE ALÍquotAs consumIdor fInAL (sAÍdAs) A rEcoLHEr trAnsPortAdo do PErÍodo AntErIor  

7.15 – dIfErEncIAL dE ALÍquotAs consumIdor fInAL (sAÍdAs) A rEcoLHEr A sEr trAnsPortAdo PArA o PErÍodo sEGuIntE  

7.16 – dIfErEncIAL dE ALÍquotAs consumIdor fInAL (sAÍdAs) A rEcoLHEr  

 
8 – APURAÇÃO DA SUbSTUIÇÃO TRIbUTÁRIA  INTERNA 

8.1 – VALor dos Produtos  

8.2 – bAsE dE cÁLcuLo  

8.3 – dÉbIto Icms substItuIÇÃo trIbutÁrIA  

8.4 – crÉdIto dE Icms  

8.5 – outros crÉdItos  

8.6 – Icms substItuIÇÃo trIbutÁrIA A rEcoLHEr  

8.7 – sALdo crEdor PArA o PErÍodo sEGuIntE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMONSTRATIVOS 
 
9 – DEMONSTRATIVO DO ICMS A RECOLHER 

9.1 – Icms normAL 9.2 – dIfErEncIAL dE ALÍquotA (EntrAdAs) 9.3 – Icms substItuIÇÃo trIbutÁrIA 

A. VEncImEnto b. VALor A. VEncImEnto b. VALor A. VEncImEnto b. VALor 

      

totAL  totAL  totAL  

 

9.4 – Icms comPLEmEntAÇÃo dE ALÍquotA 9.5 – dIfErEncIAL dE ALÍquotAs (sAÍdAs) 9.6 – fundo dE combAtE A PobrEzA 

A. VEncImEnto b. VALor A. VEncImEnto b. VALor A. VEncImEnto b. VALor 

      

totAL  totAL  totAL  

 
10 – DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE 

10.1 – mErcAdorIAs A. trIbutAdAs b. IsEntAs E/ou nÃo 
trIbutAdAs c. outrAs d. substItuIÇÃo         

trIbutÁrIA E. totAIs (A+b+c+d) 

10.2 EstoquE InIcIAL 01      

10.3 EstoquE fInAL  02      

 
 
11 – DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO 

 11.1 – cÓd. uf domIcÍLIo 
fIscAL 

11.2 – VALor 
contÁbIL 

 11.3 – bAsE dE 
cÁLcuLo 

11.4 – crÉdIto do 
ImPosto 

11.5 – IsEntAs/ nÃo 
trIbutAdAs 11.6 – outrAs 11.7 – substItuIÇÃo 

trIbutÁrIA 

 A       

 b       

11.8 – totAL 
A       

b       

 
12 – DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO 

12.1 – 
cÓd. 

uf 

domIcÍLIo 
fIscAL 

12.2 – VALor contÁbIL 12.3 – bAsE dE cÁLcuLo 12.4 – dÉbIto do ImPosto 12.5 – 
IsEntAs/nÃo 
trIbutAdAs 

12.6 – 
outrAs  

12.7 – 
substItuIÇÃo 

trIbutÁrIA A contrIbuIntE b nÃo 
contrIbuIntE A contrIbuIntE b nÃo 

contrIbuIntE A contrIbuIntE b nÃo 
contrIbuIntE 

 A          

 b          

12.8 – 
totAL 

A          

b          

 

INFORMAÇÕES – COMbUSTÍVEIS  
 
13 – INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES  DAS bOMbAS DE COMbUSTÍVEL 

13.1 – nº dE sÉrIE 
dA bombA 

13.2 – nº do bIco 
AbAstEcEdor 13.3 – Produto 

13.4 – LEIturA do EncErrAntE conformE 
EscrIturAÇÃo do Lmc 13.5 – VoLumE comErcIALIzAdo  

A InIcIAL b fInAL A s/ IntErVEnÇÃo b c/ IntErVEnÇÃo 

       

 

13.6 – EstoquE fÍsIco do fEcHAmEnto do ÚLtImo dIA do mÊs 

A tAnquE b Produto c quAntIdAdE   

   

 

13.7 – tIPo do EncErrAntE consIdErAdo nA EscrIturAÇÃo do Lmc 

 

 

13.8 – obsErVAÇÃo 

 
 
 
 14– INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 

14.1 – nº dA 
notA fIscAL 

14.2 – dAtA dE 
EmIssÃo 14.3 – cnPJ do rEmEtEntE 14.4 – uf dE orIGEm 14.5 – VALor unItÁrIo 14.6 – quAntIdAdE 

      

 TOTAL  

 
 
15 – SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTAbELECIMENTO DO CONTRIbUINTE (POR MUNICIPIO DE ORIGEM) 
  
15.1 – munIcIPIo dE orIGEm 
 

 15.2 – domIcÍLIo fIscAL 15.3 – sAÍdAs E/ou PrEstAÇÕEs 15.4 – EntrAdAs E/ou AquIsIÇÕEs  15.5 –  totAL (16.3 – 16.4) 

 A    

 b    

15.6 – totAL GErAL 
A    

b    

 

16 – RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS 
  
16.1 – IdEntIfIcAÇÃo dA EmPrEsA  
                 (n.º Insc. EstAduAL) 
 

 16.2 – domIcÍLIo fIscAL 16.3 – munIcIPIo 16.4 – n.º dA notA fIscAL  16.5 –  VALor 

 A    

 b    

16.6 – totAL  
A    

b    

 
17 – DECLARAÇÃO 

dEcLAro, sob As PEnALIdAdEs dA LEI, quE As InformAÇÕEs PrEstAdAs nEstE 
documEnto sÃo VErdAdEIrAs 

17.1 – cPf do dEcLArAntE 

 

19 – RECEPÇÃO 

  
 
 
data: 
 
Hora: 
 
modo de recepção: 
 
n.º controle: 

 

17.2 – nomE 

 

 
18 – IDENTIFICAÇÃO DO CONTAbILISTA 

18.1 – nº cPf contAdor 18.2 – n. crc/uf 18.3 – nomE 18.4 – nº tELEfonE 

    

 

AnEXo II À PortArIA sEfAz nº 1.392, de 27 de novembro de 2019. 

orIEntAÇÕEs PArA o PrEEncHImEnto dA GuIA dE 
InformAÇÃo E APurAÇÃo mEnsAL do Icms - GIAm

dEnomInAÇÃo do formuLÁrIo: Guia de Informação e Apuração 
mensal do Icms - GIAm.

cAmPo 1 - nÚmEro dE controLE

reservado à indicação do número de controle da GIAm, a ser 
preenchido pela secretaria da fazenda.

cAmPo 2 - IdEntIfIcAÇÃo

2.1 - nomE ou rAzÃo socIAL: informar o nome ou a razão 
social da empresa constante no boletim de Informações cadastrais - bIc.
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2.2 - InscrIÇÃo EstAduAL: informar o número da 
inscrição estadual do contribuinte, constante do boletim de Informações  
cadastrais - bIc.

cAmPo 3 - InformAÇÕEs EconÔmIco-fIscAIs

3.1 - PErÍodo dE rEfErÊncIA: Informar o mês e o ano do 
período de apuração do Icms a que se refere o documento, no formato 
mm/AAAA. Ex. 01/2007.

3.2 - cod. cnAE PrIncIPAL: informar o código da atividade 
econômica da empresa cnAE, constante no boletim de Informações 
cadastrais - bIc.

3.3 - tIPo dE EstAbELEcImEnto: assinalar com um «x» na 
quadrícula correspondente ao tipo de estabelecimento da empresa, se 
único, matriz ou filial.

3.4 - PortAdor dE tArE: assinalar com um «x» na quadrícula 
correspondente, «sIm» ou «nÃo». se a empresa for portadora de 
termo de Acordo de regime Especial - tArE, o campo 3.4.1 deverá ser 
preenchido com as especificações a ele reservadas.

3.4.1 - EsPEcIfIcAÇÕEs do(s) tArE(s): informar o(s) 
número(s) do(s) tArE(s) e sua(s) respectiva(s) data(s) de vencimento.

3.5 - tIPo dE EscrIturAÇÃo: assinalar com um «x» na 
quadrícula que indica o tipo de escrituração adotada, se fiscal ou contábil. 
No caso de escrituração fiscal, deverão ser informados o saldo inicial e 
final de caixa do exercício.

observação: Esta informação é obrigatória somente nos meses 
de janeiro (saldo inicial) e dezembro (saldo final) e nos meses do início 
ou do final das atividades da empresa.

3.6 - sALdo InIcIAL dE cAIXA: informar o valor do saldo inicial 
do caixa do exercício (ver observação do campo 3.5).

3.7 - SALDO FINAL DE CAIXA: informar o valor do saldo final 
do caixa do exercício (ver observação do campo 3.5).

3.8 - usuÁrIo dE Ecf: assinalar com um «x» na quadrícula 
correspondente, «sIm» ou «nÃo», informando se a empresa é usuária 
de Equipamento Emissor de cupom fiscal - Ecf. 

3.9 - GIAm rEtIfIcAdorA: assinalar com um «x» na 
quadrícula correspondente, «sIm» ou «nÃo», para informar se a GIAm 
que está sendo apresentada é para retificar os dados de uma outra 
apresentada anteriormente.

3.10 - HouVE mudAnÇA dE domIcÍLIo PArA outro 
munIcÍPIo tocAntInEnsE no PErÍodo dE rEfErÊncIA fIscAL: 
assinalar com um “x” a quadrícula correspondente, “sIm” ou “nÃo”, para 
informar se houve ou não mudança de domicílio do contribuinte no período 
declarado. campo de marcação obrigatória.

observação: caso o contribuinte informe no campo 3.10 que 
não houve mudança de domicílio fiscal no período declarado, o campo 
3.10.1 não será exibido para preenchimento. 

3.10.1 - domIcÍLIos Por PErÍodo dE rEfErÊncIA 
fIscAL: Informar os domicílios fiscais A - munIcÍPIo AtuAL, b - 
munIcÍPIo AntErIor e os respectivos períodos de referência, que a 
empresa esteve domiciliada em cada município.

A - MUNICÍPIO ATUAL: informar o domicílio fiscal, “Município,” 
e o período, “Intervalo de data,” que a empresa realiza suas atividades 
atualmente. 

b - munIcÍPIo AntErIor: informar o domicílio fiscal, 
“município,” e o período de referencia, “Intervalo de data,” que a empresa 
realizou suas atividades anteriormente.

Ex.:  A - munIcÍPIo AtuAL: Alvorada 19/06/08 A 30/06/08.

b - munIcÍPIo AntErIor: Palmas 01/06/08 A 18/06/08. 

observação: todas as informações solicitadas na GIAm serão 
preenchidas em conformidade com a permanência da empresa em cada 
domicílio fiscal, “município,” e o respectivo período de permanência, 
“Intervalo de data”:

A - munIcÍPIo AtuAL / b - munIcÍPIo AntErIor. 

cAmPo 4 - EntrAdAs E sAÍdAs dE mErcAdorIAs, bEns 
E/ou sErVIÇos no EstAbELEcImEnto do contrIbuIntE.

destinado às informações relativas às entradas e saídas de 
mercadorias, bens e/ou serviços:

4.1 - EntrAdAs E/ou AquIsIÇÕEs: campo destinado a 
especificar os valores relativos às compras, recebimentos em transferência, 
retornos, devoluções e anulações de vendas, de mercadorias, bens de 
ativo imobilizado e/ou materiais para uso ou consumo; e, ainda, aquisições 
e/ou anulações de serviços de transporte e comunicação, bem como 
outras entradas e/ou aquisições quando tributadas, isentas e/ou não 
tributadas, inclusive as sujeitas ao regime de substituição tributária.

4.1.1 - IntErnAs

cfoP: assinalar os códigos fiscais de operações e de 
Prestações - cfoP’s correspondentes às operações de entradas de 
mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços de comunicação e 
transporte do Estado, ou seja, em que o estabelecimento remetente esteja 
localizado na mesma unidade da federação do destinatário compreendido 
no intervalo: 1.101 a 1.949, do Anexo XXVI do regulamento do Icms - 
decreto 2.912/2006.

dEscrIÇÃo do cfoP: ao assinalar o cfoP relativo às 
entradas e/ou aquisições do Estado, esta coluna disponibilizará, 
automaticamente, a descrição da operação correspondente ao mesmo.

domIcÍLIo fIscAL: ao assinalar o cfoP relativo às entradas 
e/ou aquisições, esta coluna disponibilizará, automaticamente na linha 
“A”, o munIcÍPIo AtuAL, e na linha “b”, o munIcÍPIo AntErIor, 
cadastrados no campo 3.10.1.

4.1.2 - IntErEstAduAIs

cfoP: assinalar os códigos fiscais de operações e de 
Prestações - cfoP’s correspondentes às operações de entradas 
de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços de comunicação 
e transporte, de outros Estados, ou seja, em que o estabelecimento 
remetente esteja localizado em unidade da federação diversa daquela 
do destinatário, compreendidos no intervalo: 2.101 a 2.949, do Anexo 
XXVI do regulamento do Icms - decreto 2.912/2006.

dEscrIÇÃo do cfoP: ao assinalar o cfoP relativo às 
entradas e/ou aquisições de outros Estados, esta coluna disponibilizará, 
automaticamente, a descrição da operação correspondente ao mesmo. 

domIcÍLIo fIscAL: ao assinalar o cfoP relativo às entradas 
e/ou aquisições, esta coluna disponibilizará, automaticamente na linha 
“A”, o munIcÍPIo AtuAL, e na linha “b”, o munIcÍPIo AntErIor, 
cadastrados no campo 3.10.1.

4.1.3 - EXtErIor

cfoP: assinalar os códigos fiscais de operações e de 
Prestações - cfoP’s correspondentes às operações de entradas de 
mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços do Exterior, ou seja, as 
entradas de mercadorias oriundas de outro país, inclusive as decorrentes 
de aquisição por arrematação, concorrência ou qualquer outra forma 
de alienação promovida pelo poder público, e os serviços iniciados no 
exterior, compreendidos no intervalo: 3.101 a 3.949, do Anexo XXVI do 
regulamento do Icms - decreto 2.912/2006.

dEscrIÇÃo do cfoP: ao assinalar o cfoP relativo às entradas 
e/ou aquisições de serviços do Exterior, esta coluna disponibilizará, 
automaticamente, a descrição da operação correspondente ao mesmo.

domIcÍLIo fIscAL: ao assinalar o cfoP relativo às entradas 
e/ou aquisições, esta coluna disponibilizará, automaticamente na linha 
“A”, o munIcÍPIo AtuAL, e na linha “b”, o munIcÍPIo AntErIor, 
cadastrados no campo 3.10.1.

A) VALor contÁbIL: informar o valor contábil relativo às 
entradas e/ou aquisições correspondentes ao cfoP assinalado.

b) bAsE dE cÁLcuLo: informar o valor da base de cálculo 
relativa às entradas e/ou aquisições correspondentes ao cfoP assinalado.

c) crÉdIto do ImPosto: informar o valor do crédito do 
imposto relativo às entradas e/ou aquisições correspondentes ao cfoP 
assinalado.
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d) IsEntAs E/ou nÃo trIbutAdAs: informar o valor das 
entradas de mercadorias, bens e/ou serviços, isentos e/ou não tributadas, 
correspondentes ao cfoP assinalado.

E) outrAs: informar outros valores relativos às entradas e/ou 
aquisições, correspondentes ao cfoP assinalado, que não tenham sido 
informados nas colunas “b”, “d” e “f”, como por exemplo: as reduções de 
base de cálculo previstas no art. 8º do regulamento do Icms - decreto 
2.912/2006. 

f) substItuIÇÃo trIbutÁrIA: informar o valor contábil das 
entradas de mercadorias, sujeitas ao regime de substituição tributária, 
correspondentes ao cfoP assinalado. 

totAL: refere-se ao somatório dos valores discriminados, 
respectivamente, nas colunas “A”, “b”, “c”, “d”, “E” e “f”. 

observação 1:

o valor total resultante do somatório da coluna “A” (Valor 
contábil) do item 4.1 será, obrigatoriamente, igual ao valor do somatório 
dos totais das colunas “b” (base de cálculo), “d” (Isentas e/ou não 
tributadas), “E” (outras) e “f” (substituição tributária).

observação 2:

1. o valor total resultante do somatório da coluna “A” (Valor 
contábil), do item 4.1 será, obrigatoriamente, igual ao valor do somatório 
da coluna 11.2, indicado no item 11.8;

2. o valor total resultante do somatório da coluna “b” (base de 
cálculo),  do item 4.1 será, obrigatoriamente, igual ao valor do somatório 
do item 11.3, indicado no item 11.8;

3. o valor total resultante do somatório da coluna “c” (crédito do 
Imposto), do item 4.1 será, obrigatoriamente, igual ao valor do somatório 
do item 11.4, indicado no item 11.8;

4. o valor total resultante do somatório da coluna “d” (Isentas 
e/ou não tributadas), do item 4.1 será, obrigatoriamente, igual ao valor 
do somatório do item 11.5, indicado no item 11.8;

5. o valor total resultante do somatório da coluna “E” (outras), 
do item 4.1 será, obrigatoriamente, igual ao valor do somatório do item 
11.6, indicado no item 11.8;

6. o valor total resultante do somatório da coluna “f” 
(substituição tributária), do item 4.1 será, obrigatoriamente, igual ao valor 
do somatório do item 11.7, indicado no item 11.8;

7. o valor do somatório da coluna “A” (Valor contábil) do subitem 
4.1.1 (entradas/Internas), será, obrigatoriamente, igual ao valor do item 
11.2, para o código 29 (tocantins) indicado no item 11.1;

8. o valor do somatório da coluna “A” (Valor contábil) do subitem 
4.1.2 (entradas/Interestaduais), será, obrigatoriamente, igual ao valor do 
somatório do item 11.2, para os códigos 01 a 28 (outras unidades da 
federação) indicados no item 11.1;

9. o valor do somatório da coluna “A” (Valor contábil) do subitem 
4.1.3 (entradas/Exterior), será, obrigatoriamente, igual ao valor do item 
11.2, para o código 90 (Exterior) indicado no item 11.1.

4.2 - sAÍdAs E/ou PrEstAÇÕEs: campo destinado a 
especificar os valores relativos às vendas, transferências, remessas, 
retornos, devoluções e anulações de compras, de mercadorias, bens do 
ativo imobilizado e/ou materiais para uso ou consumo; e, ainda, prestações 
e/ou anulações de serviços de transporte e comunicação, bem como 
outras saídas quando tributadas, isentas e/ou não tributadas, inclusive 
as sujeitas ao regime de substituição tributária. 

4.2.1 - IntErnAs

cfoP: assinalar os códigos fiscais de operações e de 
Prestações - cfoP’s correspondentes às saídas de mercadorias, 
bens e/ou prestações de serviços para o Estado, ou seja, em que o 
estabelecimento remetente esteja localizado na mesma unidade da 
federação do destinatário compreendido no intervalo: 5.101 a 5.949, do 
Anexo XXVI do regulamento do Icms - decreto 2.912/2006.

dEscrIÇÃo do cfoP: ao assinalar o cfoP relativo às 
saídas de mercadorias, bens e/ou prestações de serviços para o Estado, 
esta coluna disponibilizará, automaticamente, a descrição da operação 
correspondente ao mesmo.

domIcÍLIo fIscAL: ao assinalar o cfoP relativo às entradas 
e/ou aquisições, esta coluna disponibilizará, automaticamente na linha 
“A”, o munIcÍPIo AtuAL, e na linha “b”, o munIcÍPIo AntErIor, 
cadastrados no campo 3.10.1.

4.2.2 - IntErEstAduAIs

cfoP: assinalar os códigos fiscais de operações e de 
Prestações - cfoP’s correspondentes às saídas de mercadorias, bens 
e/ou prestações de serviços para outros Estados, ou seja, em que o 
estabelecimento remetente esteja localizado em unidade da federação 
diversa daquela do destinatário, compreendidos no intervalo: 6.101 a 
6.949, do Anexo XXVI do regulamento do Icms - decreto 2.912/2006.

dEscrIÇÃo do cfoP: ao assinalar o cfoP relativo às saídas 
de mercadorias, bens e/ou prestações de serviços para outros Estados, 
esta coluna disponibilizará, automaticamente, a descrição da operação 
correspondente ao mesmo.

domIcÍLIo fIscAL: ao assinalar o cfoP relativo às entradas 
e/ou aquisições, esta coluna disponibilizará, automaticamente na linha 
“A”, o munIcÍPIo AtuAL, e na linha “b”, o munIcÍPIo AntErIor, 
cadastrados no campo 3.10.1.

4.2.3 - EXtErIor

cfoP: assinalar os códigos fiscais de operações e de 
Prestações - cfoP’s correspondentes às saídas de mercadorias, bens 
e/ou prestações de serviços para Exterior, ou seja, as operações em 
que o destinatário esteja localizado em outro país, compreendido no 
intervalo: 7.101 a 7.949, do Anexo XXVI do regulamento do Icms - 
decreto 2.912/2006.

dEscrIÇÃo do cfoP: ao assinalar o cfoP relativo às 
saídas de mercadorias, bens ou prestações de serviços para o Exterior, 
esta coluna disponibilizará, automaticamente, a descrição da operação 
correspondente ao mesmo. 

domIcÍLIo fIscAL: ao assinalar o cfoP relativo às entradas 
e/ou aquisições, esta coluna disponibilizará, automaticamente na linha 
“A”, o munIcÍPIo AtuAL, e na linha “b”, o munIcÍPIo AntErIor, 
cadastrados no campo 3.10.1.

A) VALor contÁbIL: informar o valor contábil relativo às 
saídas e/ou prestações correspondentes ao cfoP assinalado.

b) bAsE dE cÁLcuLo: informar o valor da base de cálculo 
do imposto relativa às saídas e/ou prestações correspondentes ao cfoP 
assinalado. 

c) dÉbIto do ImPosto: informar o valor do débito do imposto 
relativo às saídas e/ou prestações de serviços correspondentes ao cfoP 
assinalado.

d) IsEntAs E/ou nÃo trIbutAdAs: informar o valor das 
saídas de mercadorias, bens e/ou prestações de serviços, isentas e/ou 
não tributadas, correspondentes ao cfoP assinalado.

E) outrAs: informar outros valores relativos às saídas e/ou 
prestações, correspondentes ao cfoP assinalado, que não tenham sido 
informados nas colunas “b”, “d” e “f”, como por exemplo: as reduções de 
base de cálculo previstas no art. 8º do regulamento do Icms - decreto 
2.912/2006.

f) substItuIÇÃo trIbutÁrIA: informar o valor contábil 
das saídas de mercadorias, sujeitas ao regime de substituição tributária, 
correspondentes ao cfoP assinalado.

totAL: refere-se ao somatório dos valores discriminados, 
respectivamente, nas colunas “A”, “b”, “c”, “d”, “E” e “f”.

observação 1:

o valor total resultante do somatório da coluna “A” (Valor 
contábil) do item 4.2 será, obrigatoriamente, igual ao valor do somatório 
dos totais das colunas “b” (base de cálculo), “d” (Isentas e/ou não 
tributadas), “E” (outras) e “f” (substituição tributária).

observação 2:

1. o valor total resultante do somatório da coluna “A” (Valor 
contábil),  do item 4.2 será, obrigatoriamente, igual ao valor do somatório 
dos totais das colunas “A” (contribuinte) e “b” (não contribuinte) do item 
12.2, indicado no item 12.8;
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2. o valor total resultante do somatório da coluna “b” (base de 
cálculo), do item 4.2 será, obrigatoriamente, igual ao valor do somatório 
dos totais das colunas “A” (contribuinte) e “b” (não contribuinte) do item 
12.3, indicado no item 12.8;

3. o valor total resultante do somatório da coluna “c” (débito do 
Imposto), do item 4.2 será, obrigatoriamente, igual ao valor do somatório 
dos totais das “A” (contribuinte) e “b” (não contribuinte) do item 12.4, 
indicado no item 12.8;

4. o valor total resultante do somatório da coluna “d” (Isentas 
e/ou não tributadas), do item 4.2 será, obrigatoriamente, igual ao valor 
do somatório do item 12.5, indicado no item 12.8;

5. o valor total resultante do somatório da coluna “E” (outras), 
do item 4.2 será, obrigatoriamente, igual ao valor do somatório do item 
12.6, indicado no item 12.8;

6. o valor total resultante do somatório da coluna “f” 
(substituição tributária), do item 4.2 será, obrigatoriamente, igual ao valor 
do somatório do item 12.7, indicado no item 12.8;

7. o valor do somatório da coluna “A” (Valor contábil) do subitem 
4.2.1 (saídas/op. Internas) será, obrigatoriamente, igual ao valor do 
somatório das colunas das “A” (contribuinte) e “b” (não contribuinte) do 
item 12.2, para o código 29 (tocantins) indicado no item 12.1;

8. o valor do somatório da coluna “A” (Valor contábil) do subitem 
4.2.2 (saídas/op. Interestaduais) será, obrigatoriamente, igual ao valor 
do somatório das colunas das “A” (contribuinte) e “b” (não contribuinte) 
do item 12.2, para os códigos 01 a 28 (outras unidades da federação) 
indicados no item 12.1;

9. o valor do somatório da coluna “A” (Valor contábil) do 
subitem 4.2.3 (saídas/op. Exterior) será, obrigatoriamente, igual ao valor 
do somatório das colunas das “A” (contribuinte) e “b” (não contribuinte) 
do item 12.2, para o código 90 (Exterior) indicado no item 12.1.

APurAÇÃo do Icms

cAmPo 5 - dÉbIto do ImPosto

campo destinado à apuração dos valores com débito do 
imposto. As informações deste campo serão transcritas dos valores 
consignados no Livro registro de Apuração do Icms ou no demonstrativo 
de Apuração do Icms - dAIcms, conforme o caso.

5.1 - Por sAÍdAs / PrEstAÇÕEs com dÉbIto do 
ImPosto: informar o valor do débito do imposto pelas saídas de 
mercadorias, bens e/ou de prestações de serviços tributadas.

5.2 - outros dÉbItos: informar o valor de outros débitos do 
imposto, inclusive os transferidos a outros estabelecimentos, conforme 
dispuser a legislação tributária estadual. 

observação 1:

Havendo registros de valores neste item, o subitem 5.2.1 deverá, 
obrigatoriamente, ser preenchido. 

5.2.1 - EsPEcIfIcAÇÃo dE outros dÉbItos: informar a 
origem do débito, a base legal e o valor correspondente. 

observação 1:

A base legal Portaria sefaz nº 916/2005 - Art.2º, Inc. II. outros 
débitos (Imposto a recolher inferior a r$ 50,00 transportado do período 
anterior) será de preenchida automaticamente quando houver valor 
informado no subitem 6.2.1 para a base legal Portaria sefaz nº 916/ 2005 
- Art.2º, Inc. I. outros créditos (Imposto a recolher inferior a r$ 50,00 a 
ser transportado para o período seguinte) do mês imediatamente anterior 
ao período fiscal de referência a ser declarado.

observação 2:
 
o somatório dos valores informados no subitem 5.2.1 será 

lançado automaticamente no item 5.2

5.3 - Estornos dE crÉdItos: informar o valor dos 
estornos de créditos efetuados no período, incluindo neste campo os 
valores dos estornos de créditos provenientes de transferências entre 
estabelecimentos de empresas localizados neste Estado, conforme 
dispuser a legislação tributária estadual.

5.4 - totAL do dÉbIto: refere-se ao somatório dos itens 
saídas/prestações com débito do imposto, outros débitos e os estornos 
de créditos (5.1 + 5.2 + 5.3).

cAmPo 6 - crÉdIto do ImPosto

campo destinado à apuração dos valores com crédito do 
imposto. As informações deste campo serão transcritas dos valores 
consignados no Livro registro de Apuração do Icms ou no demonstrativo 
de Apuração do Icms - dAIcms, conforme o caso.

6.1 - Por EntrAdAs / AquIsIÇÕEs com crÉdIto do 
ImPosto: informar o valor dos créditos do imposto decorrentes das 
entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços.

6.2 - outros crÉdItos: informar o valor de outros 
créditos do imposto, inclusive os recebidos em transferência de outros 
estabelecimentos da mesma empresa localizados neste Estado, conforme 
dispuser a legislação tributária estadual, as restituições de indébito 
tributário e, ainda, os créditos presumidos, concedidos por força de lei e 
firmados por Termos de Acordo de Regimes Especiais - TARE’s. 

observação 1:

Havendo registros de valores neste item, o subitem 6.2.1 deverá, 
obrigatoriamente, ser preenchido.

6.2.1 - EsPEcIfIcAÇÃo dE outros crÉdItos: informar a 
origem do crédito, a base legal e o valor correspondente, quando se tratar 
de créditos presumidos concedidos por força de lei e firmados por TARE’s. 
neste caso, constarão todas as previsões legais para a concessão dos 
créditos dessa natureza; devendo, portanto, ser selecionada a Lei, artigo, 
inciso e/ou alínea correspondente ao crédito aproveitado. quanto aos 
demais créditos, será disponibilizada uma linha própria - “outros créditos”. 

observação 1:
 
o somatório dos valores informados no subitem 6.2.1 será 

lançado automaticamente no item 6.2

observação 2:
 
A base legal Portaria sefaz nº 916/ 2005 - Art.2º, Inc. I. outros 

créditos (Imposto a recolher inferior a r$ 50,00 a ser transportado para 
o período seguinte) deverá ser preenchida quando houver valor inferior 
a r$ 50,00 no campo 7.3 - Imposto a recolher.

6.3 - Estornos dE dÉbItos: informar o valor dos estornos 
de débitos.

6.4 - sALdo crEdor do PErÍodo AntErIor: Este valor 
virá transportado automaticamente do item 7.5 do mês imediatamente 
anterior ao período fiscal de referência a ser declarado, não sendo 
necessário o preenchimento deste item pelo contribuinte.

6.5 - totAL do crÉdIto: refere-se ao somatório dos créditos 
por entradas/aquisições, outros créditos, estornos de débitos e o saldo 
credor do período anterior (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4).

cAmPo 7 - APurAÇÃo do PErÍodo

campo destinado à apuração do Icms: normal, diferencial de 
Alíquota e complementação de Alíquota a recolher e saldo credor para 
o período seguinte, quando for o caso, correspondentes aos valores 
consignados no Livro registro de Apuração do Icms ou outro documento 
legal equivalente.

7.1 - sALdo dEVEdor (dÉbIto - crÉdIto): corresponde 
ao valor positivo da diferença entre o valor total do débito (item 5.4) e o 
valor total do crédito (item 6.5).

7.2 - dEduÇÕEs: informar o valor de outras deduções do 
Icms devido, tais como: parcela incentivada do programa ProsPErAr.

observação 1:

Havendo registros de valores neste item, o subitem 7.2.1 deverá, 
obrigatoriamente, ser preenchido.
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7.2.1 - EsPEcIfIcAÇÃo dAs dEduÇÕEs: informar a origem 
da dedução, a base legal e o valor correspondente, quando se tratar 
de dedução referente ao incentivo fiscal previsto na Lei 1.355/2002 - 
“Programa Prosperar”. o programa irá disponibilizar automaticamente 
a base legal correspondente, devendo a mesma ser selecionada. neste 
caso, a empresa deverá demonstrar o cálculo do valor da dedução, 
preenchendo as colunas criadas para essa situação específica. Quanto 
às demais deduções, será disponibilizada uma linha própria - “outras 
deduções”. (obs.: o total dos valores do subitem 7.2.1 será igual ao valor 
lançado no item 7.2).

7.3 - ImPosto A rEcoLHEr: corresponde ao valor do Icms 
a recolher relativo à diferença entre os itens 7.1 e 7.2. sendo este valor 
menor que r$ 50, 00, deverá o mesmo ser lançado no item 6.2 - “outros 
crÉdItos”, do campo 6 - “crÉdIto do ImPosto”, em observação ao 
disposto no art. 2º, inc. I, da PortArIA/sEfAz nº 916/2005.

7.4 - dIfErEncIAL dE ALÍquotA A rEcoLHEr: corresponde 
ao valor total do Icms diferencial de alíquota a recolher no período. será 
atribuído a esse item o valor zero, se a soma dos itens 7.6 e 7.7 for menor 
que r$ 50,00 (7.6+7.7 < r$ 50,00); ou, o valor dessa soma, se a mesma 
for maior ou igual a R$ 50,00 (7.6+7.7 ≥ R$ 50,00). No primeiro caso, o 
resultado será transportado automaticamente para o item 7.8. (obs.: não 
é necessário o preenchimento deste item pelo contribuinte).

7.5 - sALdo crEdor A trAnsPortAr PArA o PErÍodo 
sEGuIntE (dÉbIto - crÉdIto): corresponde ao valor obtido quando 
a diferença entre o valor total do débito (item 5.4) for menor que o valor 
total do crédito (item 6.5), ou seja, (5.4<6.5 = saldo credor).

7.6 - dIfErEncIAL dE ALÍquotA do PErÍodo: informar o 
valor total do Icms diferencial de alíquota apurado no período.

observação 1:

Havendo registros de valores neste item, o subitem 7.6.1 deverá, 
obrigatoriamente, ser preenchido.

7.6.1 - EsPEcIfIcAÇÃo do dIfErEncIAL dE ALÍquotA do 
PErÍodo Por (uf): informar a unidade da federação (uf), a Alíquota, o 
domicílio fiscal, o Valor contábil, a base de cálculo e o Icms diferencial 
de Alíquota do período, conforme previsto na Legislação. o programa 
irá disponibilizar automaticamente a Alíquota correspondente para cada 
unidade da federação (uf), bem como o domicílio fiscal, logo após a 
mesma ser selecionada. 

observação 1:

o somatório dos valores informados no subitem 7.6.1 diferencial 
de Alíquota, será lançado automaticamente no item 6.2 

7.7 -  dIfErEncIAL dE ALÍquotA A rEcoLHEr 
trAnsPortAdo do PErÍodo AntErIor: não é necessário o 
preenchimento deste item pelo contribuinte, pois a informação será 
buscada automaticamente no item 7.8 do período anterior. 

7.8 - dIfErEncIAL dE ALÍquotA A rEcoLHEr A sEr 
trAnsPortAdo PArA o PErÍodo sEGuIntE: corresponde ao valor 
total do Icms diferencial de alíquota a recolher, o qual será transportado 
para o período seguinte, em razão de o valor ser menor que o mínimo 
permitido para preenchimento do documento de Arrecadação de receitas 
Estaduais - dArE. será atribuído a esse item o valor zero, se a soma 
dos itens 7.6 e 7.7 for maior ou igual a R$ 50,00 (7.6+7.7 ≥ R$ 50,00); 
ou, valor dessa soma, se a mesma for menor que r$ 50,00 (7.6+7.7 < r$ 
50,00). no primeiro caso, o resultado será transportado automaticamente 
para o item 7.4. (obs.: não é necessário o preenchimento deste item 
pelo contribuinte). 

7.9 - comPLEmEntAÇÃo dE ALÍquotA do PErÍodo: 
informar o valor total do Icms complementação de alíquota apurado no 
período.

observação 1:
 
disponível para preenchimento somente para contribuintes 

optantes pelo simples nacional

observação 2:

Havendo registros de valores neste item, o subitem 7.9.1 deverá, 
obrigatoriamente, ser preenchido.

7.9.1 - EsPEcIfIcAÇÃo dA comPLEmEntAÇÃo dE 
ALÍquotA do PErÍodo Por (uf): informar a unidade da federação 
(uf), a Alíquota, o domicílio fiscal, o Valor contábil, a base de cálculo 
reduzida e o Icms complementação de Alíquota do período, conforme 
previsto na Legislação. o programa irá disponibilizar automaticamente 
a Alíquota correspondente para cada unidade da federação (uf), bem 
como o domicílio fiscal, logo após a mesma ser selecionada.

7.10 - comPLEmEntAÇÃo dE ALÍquotA A rEcoLHEr 
trAnsPortAdo do PErÍodo AntErIor: não é necessário o 
preenchimento deste item pelo contribuinte, pois a informação será 
buscada automaticamente no item 7.11 do período anterior.

7.11 - comPLEmEntAÇÃo dE ALÍquotA A rEcoLHEr A 
sEr trAnsPortAdo PArA o PErÍodo sEGuIntE: corresponde ao 
valor total do Icms complementação de alíquota a recolher, o qual será 
transportado para o período seguinte, em razão de o valor ser menor que 
o mínimo permitido para preenchimento do documento de Arrecadação 
de receitas Estaduais - dArE. será atribuído a esse item o valor zero, 
se a soma dos itens 7.9 e 7.10 resultar em valor maior ou igual a r$ 
50,00 (7.9+7.10 ≥ R$ 50,00); ou ao resultado dessa soma, caso o valor 
seja menor que r$50,00 (7.9+7.10 < r$ 50,00). no primeiro caso, o 
resultado será transportado automaticamente para o item 7.12. (obs.: 
não é necessário o preenchimento deste item pelo contribuinte).

7.12 - comPLEmEntAÇÃo dE ALÍquotA A rEcoLHEr: 
corresponde ao valor total do Icms complementação de alíquota a 
recolher no período. será atribuído a esse item o valor zero, se a soma 
dos itens 7.9 e 7.10 resultar em valor menor que r$ 50,00 (7.9+7.10 < 
r$ 50,00); ou ao resultado dessa soma, caso o valor seja maior ou igual 
a R$ 50,00 (7.9+7.10 ≥ R$ 50,00). No primeiro caso, o resultado será 
transportado automaticamente para o item 7.11. (obs.: não é necessário 
o preenchimento deste item pelo contribuinte).

7.13 - dIfErEncIAL dE ALÍquotAs consumIdor fInAL 
(sAÍdAs) do PErÍodo: informar o valor total do Icms diferencial de 
alíquotas consumidor final (saídas) apurado no período.

observação 1:

Havendo registros de valores neste item, o subitem 7.13.1 
deverá, obrigatoriamente, ser preenchido.

7.13.1 - dEtALHAmEnto dIfErEncIAL dE ALÍquotAs 
consumIdor fInAL (sAÍdAs) Por uf: informar a unidade da 
federação (uf), a Alíquota, o domicílio fiscal, o Valor contábil, a base 
de Cálculo, o ICMS diferencial de alíquotas consumidor final (saídas) 
do período, o ICMS diferencial de alíquotas consumidor final (saídas) 
ORIGEM do período, o ICMS diferencial de alíquotas consumidor final 
(saídas) dEstIno do período, conforme previsto na Legislação. o 
programa irá disponibilizar automaticamente a Alíquota correspondente 
para cada unidade da federação (uf), bem como o domicílio fiscal, logo 
após a mesma ser selecionada.

7.14 - dIfErEncIAL dE ALÍquotAs consumIdor fInAL 
(sAÍdAs) A rEcoLHEr trAnsPortAdo do PErÍodo AntErIor: 
não é necessário o preenchimento deste item pelo contribuinte, pois 
a informação será buscada automaticamente no item 7.15 do período 
anterior.

7.15 - dIfErEncIAL dE ALÍquotAs consumIdor fInAL 
(sAÍdAs) A rEcoLHEr A sEr trAnsPortAdo PArA o PErÍodo 
sEGuIntE: corresponde ao valor total do Icms diferencial de alíquotas 
consumidor final (saídas) a recolher, o qual será transportado para o 
período seguinte, em razão de o valor ser menor que o mínimo permitido 
para preenchimento do documento de Arrecadação de receitas Estaduais 
- dArE. será atribuído a esse item o valor zero, se a soma dos itens 
7.13 e 7.14 resultar em valor maior ou igual a R$ 50,00 (7.13+7.14 ≥ 
r$ 50,00); ou ao resultado dessa soma, caso o valor seja menor que 
r$ 50,00 (7.13+7.14 < r$ 50,00). no primeiro caso, o resultado será 
transportado automaticamente para o item 7.16. (obs.: não é necessário 
o preenchimento deste item pelo contribuinte).

7.16 - comPLEmEntAÇÃo dE ALÍquotA A rEcoLHEr: 
corresponde ao valor total do Icms diferencial de alíquotas consumidor 
final (saídas) a recolher no período. Será atribuído a esse item o valor 
zero, se a soma dos itens 7.13 e 7.14 resultar em valor menor que r$ 
50,00 (7.13+7.14 < r$ 50,00); ou ao resultado dessa soma, caso o valor 
seja maior ou igual a R$ 50,00 (7.13+7.14 ≥ R$ 50,00). No primeiro caso, 
o resultado será transportado automaticamente para o item 7.15. (obs.: 
não é necessário o preenchimento deste item pelo contribuinte).
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cAmPo 8 - APurAÇÃo dA substItuIÇÃo trIbutÁrIA 
IntErnA

campo destinado às informações relativas às operações sujeitas 
ao regime de substituição tributária praticadas por contribuintes substitutos 
tributários estabelecidos neste Estado, desde que o imposto devido não 
tenha sido recolhido antecipadamente pelo substituto tributário situado 
em outras unidades da federação.

8.1 - VALor dos Produtos: informar o valor das operações 
sujeitas ao regime de substituição tributária incidentes nas operações 
internas e, ainda, o valor das operações de entradas interestaduais cujo 
imposto não tenha sido retido pelo remetente.

8.2 - bAsE dE cÁLcuLo: informar o valor da base de cálculo 
do Icms substituição tributária das operações internas, conforme previsto 
no regulamento do Icms - rIcms, nas operações de entradas e saídas 
ocorridas neste Estado, de responsabilidade do contribuinte e, ainda, 
o valor da base de cálculo das mercadorias oriundas de operações 
interestaduais cujo imposto não tenha sido anteriormente retido pelo 
remetente.

8.3 - dÉbIto dE Icms substItuIÇÃo trIbutÁrIA: informar 
o valor devido referente ao Icms substituição tributária.

8.4 - crÉdIto dE Icms: informar o valor total do Icms normal 
das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária e que servirá 
de crédito para o cálculo do Icms substituição tributária devido.

8.5 - outros crÉdItos: informar o valor de outros créditos 
permitidos, inclusive de devoluções de mercadorias sujeitas ao regime 
de substituição tributária, cujo imposto já tenha sido recolhido, bem 
como o valor do ressarcimento do Icms substituição tributária autorizado 
na conformidade da legislação e o saldo credor do Icms devido por 
substituição tributária do período anterior.

8.6 - Icms substItuIÇÃo trIbutÁrIA A rEcoLHEr: 
corresponde ao valor positivo da diferença entre o item 8.3 e o somatório 
dos itens 8.4 e 8.5.

8.7 - sALdo crEdor PArA o PErÍodo sEGuIntE: 
corresponde ao valor negativo da diferença entre o item 8.3 e o somatório 
dos itens 8.4 e 8.5.

dEmonstrAtIVos

cAmPo 9 - dEmonstrAtIVo do Icms A rEcoLHEr

campo destinado a consolidar a apuração do Icms a recolher 
com base na data de vencimento.

9.1 - Icms normAL

A) VEncImEnto: informar a data do vencimento para o 
pagamento do Icms normal.

b) VALor: informar o valor devido referente ao imposto a 
recolher (Icms normal), indicado no item 7.3.

9.2 - dIfErEncIAL dE ALÍquotA (EntrAdAs)

A) VEncImEnto: informar a data do vencimento para o 
pagamento do Icms diferencial de alíquota (entradas).

b) VALor: informar o valor devido referente ao Icms diferencial 
de alíquota (entradas), indicado no item 7.4.

9.3 - Icms substItuIÇÃo trIbutÁrIA

A) VEncImEnto: informar a data do vencimento para o 
pagamento do Icms substituição tributária.

b) VALor: informar o valor devido referente ao Icms 
substituição tributária, indicado no item 8.6.

9.4 - Icms comPLEmEntAÇÃo dE ALÍquotA

A) VEncImEnto: informar a data do vencimento para o 
pagamento do Icms complementação de alíquota.

b) VALor: informar o valor devido referente ao Icms 
complementação de alíquota, indicado no item 7.9.

9.5 - dIfErEncIAL dE ALÍquotAs (sAÍdAs)

A) VEncImEnto: informar a data do vencimento para o 
pagamento do ICMS diferencial de alíquotas consumidor final (saídas).

b) VALor: informar o valor devido referente ao Icms diferencial 
de alíquotas consumidor final (saídas), indicado no item 7.13.

9.6 - fundo dE combAtE A PobrEzA

A) VEncImEnto: informar a data do vencimento para o 
pagamento do fundo dE combAtE A PobrEzA.

b) VALor: informar o valor devido referente ao fundo dE 
combAtE A PobrEzA, (2,00% sobre a base de calculo do Icms).

totAL: refere-se à somatória dos valores discriminados 
na coluna “b” para cada um dos itens: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 
respectivamente.

observação:

o total da discriminado na coluna “b” para cada um dos itens: 
9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 será, obrigatoriamente, igual ao valor informado 
para cada um nos itens 7.3, 7.4, 8.6, 7.9 e 7.13 respectivamente.

cAmPo 10 - dEmonstrAtIVo do EstoquE

Especificar o estoque inicial (1º de janeiro) e final (31 de 
dezembro) das mercadorias, relativos ao ano civil anterior. Estes valores 
serão informados na GIAm do mês de fevereiro. no caso de encerramento 
de atividades ou paralisação temporária, a empresa deverá informar o 
estoque inicial e final do ano civil em curso, na GIAM do mês de referência 
de sua paralisação ou do encerramento de suas atividades econômicas.

10.2 - EstoquE InIcIAL: informar o valor do estoque existente 
no primeiro dia do ano civil anterior, especificando as mercadorias 
tributadas (coluna A), isentas e/ou não tributadas (coluna b), outras 
(coluna c) e as sujeitas ao regime de substituição tributária (coluna d), 
e, na coluna “E” o somatório das colunas “A”, “b”, “c” e “d”.

10.3 - ESTOQUE FINAL: informar o valor do estoque final 
existente no último dia do ano civil anterior, especificando as mercadorias 
tributadas (coluna A), isentas e/ou não tributadas (coluna b), outras (coluna 
c) e as sujeitas ao regime de substituição tributária (coluna d), e, na 
coluna “E” o somatório das colunas “A”, “b”, “c” e “d”:

A) trIbutAdAs: informar o valor das mercadorias tributadas.

b) IsEntAs E/ou nÃo trIbutAdAs: informar o valor das 
mercadorias isentas e/ou não tributadas.

c) outrAs: informar o valor das mercadorias e/ou bens não 
classificados nas colunas “A”, “B” e “D”.

d) substItuIÇÃo trIbutÁrIA: informar o valor das 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária.

E) totAIs: informar o somatório dos valores das colunas “A”, 
“b” “c” e “d”.

cAmPo 11 - dEtALHAmEnto dAs EntrAdAs dE 
mErcAdorIAs E/ou PrEstAÇÕEs dE sErVIÇos Por unIdAdE 
dA fEdErAÇÃo

Campo destinado a especificar, por Unidade da Federação de 
origem, os valores relativos às compras, recebimentos em transferência, 
retornos, devoluções e anulações de vendas, de mercadorias, bens de 
ativo imobilizado e/ou materiais para uso ou consumo; e, ainda, aquisições 
e/ou anulações de serviços de transporte e comunicação, bem como 
outras entradas e/ou aquisições quando tributadas, isentas e/ou não 
tributadas, inclusive as sujeitas ao regime de substituição tributária.

11.1 - cÓdIGo uf: informar, assinalando, os códigos das 
unidades da federação de origem das mercadorias, bens e/ou das 
aquisições de serviços, conforme a seguir:
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cÓd EstAdo cÓd EstAdo cÓd EstAdo

01 Acre 02 Alagoas 03 Amapá

04 Amazonas 05 bahia 06 ceará

07 distrito federal 08 Espírito santo 10 Goiás

12 maranhão 13 mato Grosso 14 minas Gerais

15 Pará 16 Paraíba 17 Paraná

18 Pernambuco 19 Piauí 20 rio Grande do norte

21 rio Grande do sul 22 rio de Janeiro 23 rondônia

24 roraima 25 santa catarina 26 são Paulo

27 sergipe 28 mato Grosso do sul 29 tocantins

90 Exterior

domIcÍLIo fIscAL:  Esta  co luna d isponib i l i zará, 
automaticamente na linha “A”, o munIcÍPIo AtuAL, e na linha “b”, o 
munIcÍPIo AntErIor, cadastrados no campo 3.10.1.

11.2 - VALor contÁbIL: informar o valor contábil 
correspondente às operações de entradas e/ou aquisições, por unidade 
da federação de origem, assinalada no item 11.1. 

11.3 - bAsE dE cÁLcuLo: informar o valor da base de cálculo 
do imposto, correspondente às operações de entradas e/ou aquisições, 
por unidade da federação de origem, assinalada no item 11.1. 

11.4 - crÉdIto do ImPosto: informar o valor do crédito do 
imposto, correspondente às entradas e/ou aquisições, por unidade da 
federação, assinalada no item 11.1.

11.5 - IsEntAs E/ou nÃo trIbutAdAs: informar o valor das 
entradas e/ou aquisições, por unidade da federação de origem, não 
alcançadas pela tributação do Icms.

11.6 - outrAs: informar outros valores relativos às entradas 
e/ou aquisições, por unidade da federação de origem, assinalada no 
item 11.1, que não tenham sido informados nos itens 11.3, 11.5 e 11.7, 
como por exemplo: as reduções de base de cálculo previstas no art. 8º 
do regulamento do Icms - decreto 2.912/2006. 

11.7 - substItuIÇÃo trIbutÁrIA: informar o valor contábil 
das entradas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, 
por unidade da federação de origem, assinalada no item 11.1. 

11.8 - totAL: refere-se ao somatório dos valores discriminados, 
respectivamente, nos itens 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7. 

observação 1:

o valor do somatório do item 11.2 (Valor contábil), indicado no 
item 11.8, será, obrigatoriamente, igual ao valor do somatório dos totais 
dos itens 11.3 (base de cálculo), 11.5 (Isentas e/ou não tributadas), 
11.6 (outras) e 11.7 (substituição tributária), todos, também, indicados 
no item 11.8.

observação 2:

1. o valor do somatório do item 11.2, indicado no item 11.8, 
será, obrigatoriamente, igual ao somatório da coluna “A” (Valor contábil), 
do item 4.1;

2. o valor do somatório do item 11.3, indicado no item 11.8, 
será, obrigatoriamente, igual ao valor do somatório da coluna “b” (base 
de cálculo), do item 4.1;

3. o valor do somatório do item 11.4, indicado no item 11.8, será, 
obrigatoriamente, igual ao valor do somatório da coluna “c” (crédito do 
Imposto), do item 4.1;

4. o valor do somatório do item 11.5, indicado no item 11.8, será, 
obrigatoriamente, igual ao valor do somatório da coluna “d” (Isentas/não 
tributadas), do item 4.1;

5. o valor do somatório do item 11.6, indicado no item 11.8, será, 
obrigatoriamente, igual ao valor do somatório da coluna “E” (outras), do 
item 4.1;

6. o valor do somatório do item 11.7, indicado no item 11.8, será, 
obrigatoriamente, igual ao valor do somatório da coluna “f” (substituição 
tributária), do item 4.1;

7. o valor do somatório total do item 11.2, para o código 29 
(tocantins) indicado no item 11.1 será, obrigatoriamente, igual ao do 
somatório da coluna “A” do subitem 4.1.1 (Entradas/Internas);

8. o valor do somatório total do item 11.2, para os códigos 
01 a 28 (outras unidades da federação) indicados no item 11.1 será, 
obrigatoriamente, igual ao valor do somatório da coluna “A” do subitem 
4.1.2 (Entradas/Interestaduais);

9. o valor do somatório total do item 11.2, para o código 90 
(Exterior) indicado no item 11.1 será, obrigatoriamente, igual ao valor do 
somatório da coluna “A” do subitem 4.1.3 (Entradas/Exterior).

cAmPo 12 -  dEtALHAmEnto dAs sAÍdAs dE 
mErcAdorIAs E/ou sErVIÇos Por unIdAdE dA fEdErAÇÃo

Campo destinado a especificar, por Unidade da Federação de 
destino, os valores relativos às vendas, transferências, remessas, retornos, 
devoluções e anulações de compras, de mercadorias, bens do ativo 
imobilizado e/ou materiais para uso ou consumo; e, ainda, prestações e/
ou anulações de serviços de transporte e comunicação, bem como outras 
saídas quando tributadas, isentas e/ou não tributadas, inclusive as sujeitas 
ao regime de substituição tributária. 

12.1 - cÓdIGo uf: informar, assinalando, o código da unidade 
da federação de destino das saídas e/ou prestações.

observação: utilizar os códigos descritos no item 11.1.

domIcÍLIo fIscAL:  Esta  co luna d isponib i l i zará, 
automaticamente na linha “A”, o munIcÍPIo AtuAL, e na linha “b”, o 
munIcÍPIo AntErIor, cadastrados no campo 3.10.1.

12.2 - VALor contÁbIL: informar o valor contábil 
correspondente às operações de saídas e/ou prestações de serviços 
para contribuintes e não contribuintes, por unidade da federação de 
destino, assinalada no item 12.1. 

12.3 - bAsE dE cÁLcuLo: informar o valor da base de cálculo 
do Icms correspondente às operações de saídas e/ou prestações de 
serviços para contribuintes e não contribuintes, por unidade da federação 
de destino, assinalada no item 12.1. 

12.4 - dÉbIto do ImPosto: informar o valor do débito do 
imposto correspondente às operações de saídas e/ou prestações de 
serviços para contribuintes e não contribuintes, por unidade da federação 
de destino, assinalada no item 12.1. 

A) contrIbuIntE - empresa inscrita no cadastro de 
contribuintes do Icms - ccI-to.

b) nÃo contrIbuIntE - empresa não inscrita no cadastro 
de contribuintes do Icms - ccI-to.

12.5 - IsEntAs E/ou nÃo trIbutAdAs: informar o valor 
correspondente às saídas e/ou prestações de serviços não alcançadas 
pela tributação do Icms, por unidade da federação de destino, assinalada 
no item 12.1.

12.6 - outrAs: informar outros valores relativos às saídas e/ou 
prestações de serviços, por unidade da federação de destino, assinalada 
no item 12.1, que não tenham sido informados nos itens 12.3, 12.5 e 12.7, 
como por exemplo: as reduções de base de cálculo previstas no art. 8º 
do regulamento do Icms - decreto 2.912/2006. 

12.7 - substItuIÇÃo trIbutÁrIA: informar o valor contábil 
das saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, 
por unidade da federação de destino, assinalada no item 12.1. 

12.8 - totAL: refere-se ao somatório dos valores discriminados, 
respectivamente, nas colunas “A” e “b” dos itens 12.2, 12.3 e 12.4, bem 
como dos itens 12.5, 12.6 e 12.7. 

observação 1:

o valor do somatório dos totais das colunas “A” e “b” do item 
12.2 (Valor contábil), indicados no item 12.8, será, obrigatoriamente, igual 
ao valor do somatório dos totais das colunas “A” e “b” do item 12.3 (base 
de cálculo) e dos itens 12.5 (Isentas e/ou não tributadas), 12.6 (outras) 
e 12.7 (substituição tributária), todos, também, indicados no item 12.8.

observação 2:

1. o valor do somatório dos totais das colunas “A” (contribuinte) 
e “b” (não contribuinte) do item 12.2, indicado no item 12.8, será, 
obrigatoriamente, igual ao valor do somatório total da coluna “A” (Valor 
contábil)do item 4.2;
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2. o valor do somatório dos totais das colunas “A” (contribuinte) 
e “b” (não contribuinte) do item 12.3, indicado no item 12.8, será, 
obrigatoriamente, igual ao valor do somatório total da coluna “b” (base 
de cálculo) do item 4.2;

3. o valor do somatório dos totais das colunas “A” (contribuinte) 
e “b” (não contribuinte) do item 12.4, indicado no item 12.8, será, 
obrigatoriamente, igual ao valor do somatório total da coluna “c” (débito 
do Imposto) do item 4.2;

4. o valor do somatório do item 12.5, indicado no item 12.8, será, 
obrigatoriamente, igual ao valor do somatório total da coluna “d” (Isentas 
e/ou não tributadas) do item 4.2;

5. o valor do somatório do item 12.6, indicado no item 12.8, 
será, obrigatoriamente, igual ao valor do somatório total da coluna “E” 
(outras) do item 4.2;

6. o valor do somatório do item 12.7, indicado no item 12.8, 
será, obrigatoriamente, igual ao valor do somatório total da coluna “f” 
(substituição tributária) do item 4.2;

7. o valor do somatório dos totais das colunas “A” (contribuinte) 
e “b” (não contribuinte) do item 12.2, para o código 29 (tocantins) indicado 
no item 12.1, será, obrigatoriamente, igual ao somatório da coluna “A” 
(Valor contábil) do subitem 4.2.1 (saídas/op. Internas);

8. o valor do somatório dos totais das colunas “A” (contribuinte) 
e “b” (não contribuinte) do item 12.2, para os códigos 01 a 28 (outras 
unidades da federação) indicados no item 12.1, será, obrigatoriamente, 
igual ao somatório da coluna “A” (Valor contábil) do subitem 4.2.2 (saídas/
op. Interestaduais);

9. o valor do somatório dos totais das colunas “A” (contribuinte) 
e “b” (não contribuinte) do item 12.2, para o código 90 (Exterior) indicado 
no item 12.1, será, obrigatoriamente, igual ao somatório da coluna “A” 
(Valor contábil) do subitem 4.2.3 (saídas/op. Exterior).

InformAÇÕEs - combustÍVEIs

cAmPo 13 - InformAÇÕEs dos EncErrAntEs dAs 
bombAs dE combustÍVEL

Este item deve ser preenchido pelos contribuintes cadastrados 
com cnAE 4731-8/00 - comércio Varejista de combustíveis para Veículos 
Automotores. 

13.1 - nÚmEro dE sÉrIE dA bombA: informar o número de 
série da bomba fornecido pelo fabricante. Este campo é alfa-númerico, 
podendo ser repetido em função da quantidade de bicos em cada bomba. 

13.2 - nÚmEro do bIco AbAstEcEdor: o programa 
preencherá automaticamente este campo, que será seqüencial em função 
da quantidade de bicos existentes no posto revendedor.

13.3 - Produto: informar o tipo de produto comercializado no 
respectivo bico, no mês de referência.

13.4 - LEIturA dos EncErrAntEs conformE 
EscrIturAÇÃo do Lmc (Livro de movimentação de combustíveis):

A) InIcIAL: informar a numeração inicial do encerrante, 
correspondente ao respectivo bico, de acordo com a escrituração no Lmc 
(mecânico ou eletrônico), relativo ao primeiro dia do mês em referência;

b) fInAL: informar a numeração final do encerrante, 
correspondente ao respectivo bico, de acordo com a escrituração no Lmc 
(mecânico ou eletrônico), relativo ao último dia do mês em referência;

13.5 - VoLumE comErcIALIzAdo:

A) sEm IntErVEnÇÃo: o programa transportará 
automaticamente a diferença entre a numeração do encerrante final 
e a numeração do encerrante inicial, a qual resultará no volume de 
combustível comercializado no respectivo bico;

b) com IntErVEnÇÃo: deve ser preenchido somente se 
o resultado das vendas (volume comercializado sem intervenção) for 
negativo ou inferior ao valor da venda real (geralmente irá ocorrer este 
fato apenas quando houver perda de memória em decorrência de queda 
de energia elétrica (encerrante eletrônico) ou manutenção em que haja 
volta de encerrantes mecânicos). 

13.6 - EstoquE fÍsIco do fEcHAmEnto do ÚLtImo dIA 
do mÊs: informar o estoque físico por tanque.

A) tAnquE: o programa preencherá automaticamente e 
sequencialmente este campo;

b) Produto: informar o tipo de produto em estoque no 
respectivo tanque;

c) quAntIdAdE: informar a quantidade de litros do estoque 
final do produto existente no respectivo tanque.

13.7 - tIPo dE EncErrAntE consIdErAdo nA 
EscrIturAÇÃo do Lmc: informar a escolha do tipo de encerrante 
utilizado na escrituração do Lmc (mecânico ou eletrônico). A escolha 
adotada deverá ser mantida nas próximas GIAm’s, visto que a numeração 
dos encerrantes são sequenciais.

13.8 - obsErVAÇÕEs: informar possíveis alterações que 
ocorram na estrutura de controle das bombas, bicos ou tanques. 

observação:

uma vez preenchidos os campos 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 e 13.6 
com as informações relativas ao mês vigente da declaração, serão, 
estas, automaticamente exportadas para o mês subsequente. caso 
haja alterações nos dados importados, o declarante deverá proceder, 
manualmente, às respectivas correções. 

cAmPo 14 - InformAÇÕEs dE AquIsIÇÃo dE ALcooL

14.1 - nÚmEro dA notA fIscAL: informar o número da nota 
fiscal de aquisição do álcool.

14.2 - dAtA dE EmIssÃo: informar a data de emissão da nota 
fiscal de aquisição do álcool.

14.3 - nÚmEro do cnPJ do rEmEtEntE: informar o número 
do cnPJ do remetente do álcool.

14.4 - unIdAdE dA fEdErAÇÃo dE orIGEm: informar a 
unidade da federação do remetente do álcool.

14.5 - VALor unItÁrIo dE AquIsIÇÃo do Produto: 
informar o valor unitário de aquisição do litro de álcool.

14.6 - quAntIdAdE do Produto: informar a quantidade do 
álcool adquirido em litros.

totAL: refere-se ao somatório dos valores discriminados no 
item 14.6

cAmPo 15 - sAÍdAs E/ou PrEstAÇÕEs E EntrAdAs E/
ou AquIsIÇÕEs do EstAbELEcImEnto do contrIbuIntE (Por 
munIcÍPIo dE orIGEm): 

Este campo somente deverá ser preenchido pelos contribuintes 
com inscrição estadual centralizada e pelos contribuintes cadastrados 
com as atividades econômicas descritas a seguir, que tiveram saídas de 
mercadorias e/ou prestações de serviços e entradas de mercadorias e/
ou aquisições de serviços, por município de origem.

PEcuÁrIA

0151-2/01 criação de bovinos para corte

0155-5/01 criação de frangos para corte

0155-5/02 Produção de pintos de um dia

AquIcuLturA

0322-1/01 criação de peixes em água doce

  

AbAtE E fAbrIcAÇÃo dE Produtos dE cArnE

1011-2/01 Frigorífico - abate de bovinos

1012-1/01 Abate de aves

1012-1/03 Frigorífico - abate de suínos

  

PrEsErVAÇÃo do PEscAdo E fAbrIcAÇÃo dE Produtos do PEscAdo

1020-1/01 Preservação de peixes, crustáceos e moluscos
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fAbrIcAÇÃo dE ÓLEos E GordurAs VEGEtAIs E AnImAIs

1041-4/00 fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho

1042-2/00 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho

1043-1/00 fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não-comestíveis de animais

  

moAGEm, fAbrIcAÇÃo dE Produtos AmILÁcEos E dE ALImEntos PArA AnImAIs

1061-9/01 Beneficiamento de arroz

1062-7/00 moagem de trigo e fabricação de derivados

1063-5/00 fabricação de farinha de mandioca e derivados

1064-3/00 fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho

1065-1/01 fabricação de amidos e féculas de vegetais

1065-1/02 fabricação de óleo de milho em bruto

1065-1/03 Fabricação de óleo de milho refinado

1066-0/00 fabricação de alimentos para animais

1069-4/00 Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente

1099-6/99 Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

  

fAbrIcAÇÃo E rEfIno dE AÇÚcAr

1071-6/00 fabricação de açúcar em bruto

1072-4/01 Fabricação de açúcar de cana refinado

  

fAbrIcAÇÃo dE bIocombustÍVEIs

1931-4/00 fabricação de álcool

1932-2/00 fabricação de biocombustíveis, exceto álcool

  

fAbrIcAÇÃo dE Produtos quÍmIcos

2213-4/01 fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais

2013-4/02 fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais

  

fAbrIcAÇÃo dE ArtEfAtos dE mAtErIAL PLÁstIco nÃo EsPEcIfIcAdos AntErIormEntE

2229-3/01 fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico

  

GErAÇÃo, trAnsmIssÃo E dIstrIbuIÇÃo dE EnErGIA ELÉtrIcA

3511-5/01 Geração de energia elétrica

3512-3/00 transmissão de energia elétrica

3513-1/00 comércio atacadista de energia elétrica

3514-0/00 distribuição de energia elétrica

  

ProduÇÃo E dIstrIbuIÇÃo dE combustÍVEIs GAsosos Por rEdEs urbAnAs

3520-4/01 Produção de gás; processamento de gás natural

3520-4/02 distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas

  

cAPtAÇÃo, trAtAmEnto E dIstrIbuIÇÃo dE ÁGuA

3600-6/01 captação, tratamento e distribuição de água

  

trAnsPortE fErroVIÁrIo E mEtrofErroVIÁrIo

4911-6/00 transporte ferroviário de carga

4912-4/01 transporte ferroviário de passageiros intermunicipal e interestadual

4912-4/02 transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana

4912-4/03 transporte metroviário

  

trAnsPortE rodoVIÁrIo dE PAssAGEIros

4921-3/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal

4921-3/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana

4922-1/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana

4922-1/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual

4922-1/03 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional

4923-0/01 serviço de táxi

4924-8/00 transporte escolar

4929-9/01 transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

4929-9/02 transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

4929-9/03 organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal

4929-9/04 organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional

  

trAnsPortE rodoVIÁrIo dE cArGA

4930-2/01 transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

4930-2/02 transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

4930-2/03 transporte rodoviário de produtos perigosos

4930-2/04 transporte rodoviário de mudanças

  

trAnsPortE Por nAVEGAÇÃo IntErIor

5021-1/02 transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia

5022-0/02 transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, 
exceto travessia

  

outros trAnsPortEs AquAVIÁrIos

5091-2/02 transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional

  

trAnsPortE AÉrEo dE PAssAGEIros

5111-1/00 transporte aéreo de passageiros regular

5112-9/01 serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação

5112-9/99 outros serviços de transporte aéreo de passageiros não-regular

  

comÉrcIo AtAcAdIstA dE mAtÉrIAs-PrImAs AGrÍcoLAs E AnImAIs VIVos

4622-2/00 comércio atacadista de soja

4623-1/02 comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal

4623-1/03 comércio atacadista de algodão

4623-1/06 Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas

4623-1/99 Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente

  

comÉrcIo AtAcAdIstA EsPEcIALIzAdo Em Produtos ALImEntÍcIos, bEbIdAs E fumo

4632-0/01 Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados

4632-0/02 comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas

4636-2/01 comércio Atacadista de Produtos do fumo

4636-2/02 comércio Atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos

  

comÉrcIo AtAcAdIstA dE Produtos dE consumo nÃo-ALImEntAr

4646-0/01 comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

  

comÉrcIo AtAcAdIstA dE EquIPAmEntos E Produtos dE tEcnoLoGIAs dE InformAÇÃo E comunIcAÇÃo

4652-4/00 comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

4752-1/00 comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

  

comÉrcIo AtAcAdIstA dE combustÍVEIs sÓLIdos, LÍquIdos E GAsosos, EXcEto GÁs nAturAL E GLP

4681-8/01 Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não 
realizado por transportador retalhista (trr)

  

comÉrcIo VArEJIstA dE Produtos noVos nÃo EsPEcIfIcAdos AntErIormEntE E dE Produtos usAdos

4789-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

  

EdIÇÃo IntEGrAdA À ImPrEssÃo dE LIVros, JornAIs, rEVIstAs E outrAs PubLIcAÇÕEs

5822-1/01 Edição integrada à impressão de jornais diários

5822-1/02 Edição integrada à impressão de jornais não diários

  

AtIVIdAdEs dE corrEIo

5310-5/01 Atividades do correio nacional

5310-5/02 Atividades de franqueadas e permissionárias do correio nacional

  

AtIVIdAdEs dE mALotE E dE EntrEGA

5320-2/02 serviços de entrega rápida

  

AtIVIdAdEs dE rÁdIo

6010-1/00 Atividades de rádio

  

AtIVIdAdEs dE tELEVIsÃo

6021-7/00 Atividades de televisão aberta

  

tELEcomunIcAÇÕEs Por fIo

6110-8/01 Serviços de telefonia fixa comutada - STFC

6110-8/03 serviços de comunicação multimídia - smc

  

tELEcomunIcAÇÕEs sEm fIo

6120-5/01 telefonia móvel celular

6120-5/99 Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente

  

tELEcomunIcAÇÕEs Por sAtÉLItE

6130-2/00 telecomunicações por satélite
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oPErAdorAs dE tELEVIsÃo Por AssInAturA

6141-8/00 operadoras de televisão por assinatura por cabo

6142-6/00 operadoras de televisão por assinatura por microondas

6143-4/00 operadoras de televisão por assinatura por satélite

  

outrAs AtIVIdAdEs dE tELEcomunIcAÇÕEs

6190-6/01 Provedores de acesso às redes de comunicações

6190-6/02 Provedores de voz sobre protocolo internet - VoIP

6190-6/99 Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente

15.1 - munIcÍPIo dE orIGEm: informar os municípios do 
Estado do tocantins (com base nos códigos dos municípios do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE), que a empresa realizou 
operações de saídas de mercadorias, bens e/ou prestações de serviços, 
ou entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços, por 
município de origem.

15.2 - domIcÍLIo fIscAL: Esta coluna disponibilizará, 
automaticamente na linha “A”, o munIcÍPIo AtuAL, e na linha “b”, o 
munIcÍPIo AntErIor, cadastrados no campo 3.10.1.

15.3 - sAÍdAs E/ou PrEstAÇÕEs: Informar o valor 
contábil das operações de saídas de mercadorias e/ou prestações de 
serviços (vendas), incluindo as transferências emitidas e devoluções de 
compras (compras canceladas), da empresa para todos os municípios 
tocantinenses.

o valor total da coluna 15.3 “saídas e/ou prestações” será, 
obrigatoriamente, igual ao valor do somatório da coluna: A - Valor contábil, 
do item 4.2 - saídas e/ou prestações, para os cfoP’s relacionados abaixo:

5.101 5.118 5.202 5.256 5.356 5.415 5.602 5.662 5.910 5.925

5.102 5.119 5.205 5.257 5.357 5.451 5.603 5.663 5.911 5.926

5.103 5.120 5.206 5.258 5.359 5.501 5.605 5.664 5.912 5.927

5.104 5.122 5.207 5.301 5.360 5.502 5.606 5.665 5.913 5.928

5.105 5.123 5.208 5.302 5.401 5.503 5.651 5.666 5.914 5.929

5.106 5.124 5.209 5.303 5.402 5.504 5.652 5.667 5.915 5.931

5.109 5.125 5.210 5.304 5.403 5.505 5.653 5.901 5.916 5.932

5.110 5.131 5.213 5.305 5.405 5.551 5.654 5.902 5.917 5.933

5.111 5.132 5.214 5.306 5.408 5.552 5.655 5.903 5.918 5.934

5.112 5.151 5.215 5.307 5.409 5.553 5.656 5.904 5.919 5.949

5.113 5.152 5.251 5.351 5.410 5.554 5.657 5.905 5.920

5.114 5.153 5.252 5.352 5.411 5.555 5.658 5.906 5.921

5.115 5.155 5.253 5.353 5.412 5.556 5.659 5.907 5.922

5.116 5.156 5.254 5.354 5.413 5.557 5.660 5.908 5.923

5.117 5.201 5.255 5.355 5.414 5.601 5.661 5.909 5.924

15.4 - EntrAdAs E/ou AquIsIÇÕEs: informar o valor contábil 
das operações de entradas de mercadorias e/ou aquisições de serviços 
(compras), as transferências recebidas, as devoluções de mercadorias 
vendidas (vendas canceladas), as anulações de valores relativos às 
prestações de serviços e vendas de energia elétrica, da empresa em 
relação aos municípios tocantinenses.

o valor total da coluna 15.4 “Entradas e/ou aquisições” será, 
obrigatoriamente, igual ao valor do somatório da coluna: A - Valor 
contábil, do item 4.1 - Entradas e/ou aquisições, para os cfoP’s abaixo 
relacionados:

1.101 1.213 1.408 1.652 1.918 2.126 2.257 2.505 2.907 3.127

1.102 1.214 1.409 1.653 1.919 2.128 2.301 2.506 2.908 3.128

1.111 1.251 1.410 1.658 1.920 2.131 2.302 2.551 2.909 3.201

1.113 1.252 1.411 1.659 1.921 2.132 2.303 2.552 2.910 3.202

1.116 1.253 1.414 1.660 1.922 2.135 2.304 2.553 2.911 3.205

1.117 1.254 1.415 1.661 1.923 2.151 2.305 2.554 2.912 3.206

1.118 1.255 1.451 1.662 1.924 2.152 2.306 2.555 2.913 3.207

1.120 1.256 1.452 1.663 1.925 2.153 2.351 2.556 2.914 3.211

1.121 1.257 1.501 1.664 1.926 2.154 2.352 2.557 2.915 3.251

1.122 1.301 1.503 1.901 1.931 2.201 2.353 2.603 2.916 3.301

1.124 1.302 1.504 1.902 1.932 2.202 2.354 2.651 2.917 3.351

1.125 1.303 1.505 1.903 1.933 2.203 2.355 2.652 2.918 3.352

1.126 1.304 1.506 1.904 1.934 2.204 2.356 2.653 2.919 3.353

1.128 1.305 1.551 1.905 1.949 2.205 2.401 2.658 2.920 3.354

1.151 1.306 1.552 1.906 2.101 2.206 2.403 2.659 2.921 3.355

1.152 1.351 1.553 1.907 2.102 2.207 2.406 2.660 2.922 3.356

1.153 1.352 1.554 1.908 2.111 2.208 2.407 2.661 2.924 3.503

1.154 1.353 1.555 1.909 2.113 2.209 2.408 2.662 2.925 3.551

1.201 1.354 1.556 1.910 2.116 2.213 2.409 2.663 2.931 3.553

1.202 1.355 1.557 1.911 2.117 2.214 2.410 2.664 2.932 3.556

1.203 1.356 1.601 1.912 2.118 2.251 2.411 2.901 2.933 3.651

1.204 1.360 1.602 1.913 2.120 2.252 2.414 2.902 2.934 3.652

1.205 1.401 1.603 1.914 2.121 2.253 2.415 2.903 2.949 3.653

1.206 1.403 1.604 1.915 2.122 2.254 2.501 2.904 3.101 3.930

1.207 1.406 1.605 1.916 2.124 2.255 2.503 2.905 3.102 3.949

1.209 1.407 1.651 1.917 2.125 2.256 2.504 2.906 3.126  

observação: quando se tratar de cfoP’s Interestadual e/ou 
Exterior, os quais estejam relacionados acima, o valor contábil destas 
operações deverá ser somado ao valor contábil do município em que a 
empresa está estabelecida.

15.5 - totAL (15.3 - 15.4): É a diferença entre os valores 
discriminados nas linhas das colunas 15.3 e 15.4, campo Automático. 

15.6 - totAL GErAL: É o somatório dos valores discriminados 
nas colunas 15.3, 15.4 e 15.5.

16. rELAÇÃo dAs mErcAdorIAs E/ou Produtos 
AdquIrIdos dE outros munIcÍPIos com dIfErImEnto do 
Icms:

Este campo é destinado às informações sobre os valores das 
mercadorias adquiridas em outros municípios do Estado do tocantins 
com diferimento do Icms previsto no art. 7º do regulamento do Icms.

Ex.: saídas de leite fresco do estabelecimento do produtor 
agropecuário, com destino a estabelecimento de indústria de laticínio.

16.1 - IdEntIfIcAÇÃo dA EmPrEsA: informar o número de 
inscrição no ccI-to da empresa que efetuou a remessa das mercadorias 
e/ou produtos (remetente).

16.2 - domIcÍLIo fIscAL: Esta coluna disponibilizará, 
automaticamente na linha “A”, o munIcÍPIo AtuAL, e na linha “b”, o 
munIcÍPIo AntErIor, cadastrados no campo 3.10.1.

16.3 - munIcÍPIo: informar o nome do município da empresa 
que efetuou a remessa das mercadorias e/ou produtos (remetente).

16.4 - nÚmEro dAs notAs fIscAIs: informar o número das 
notas fiscais de aquisição das mercadorias e/ou produtos.

16.5 - VALor: informar o valor contábil das mercadorias e/ou 
produtos constantes das notas fiscais de aquisição.

16.6 - totAL: informar a soma dos valores informados na 
coluna 16.5.

cAmPo 17 - dEcLArAÇÃo

17.1 - cPf: informar o número do cPf do contribuinte ou do 
representante legal da empresa.

17.2 - nomE: informar o nome do contribuinte ou do seu 
representante legal.

cAmPo 18 - IdEntIfIcAÇÃo do contAbILIstA

18.1 - nº do cPf: informar o número do cPf do responsável 
técnico pela escrituração fiscal do estabelecimento.

18.2 - nº do crc/uf: informar o número do registro no 
conselho regional de contabilidade do responsável técnico pela 
escrituração fiscal do estabelecimento e a sigla da Unidade da Federação 
onde o contabilista é registrado.

18.3 - nomE: informar o nome do responsável técnico pela 
escrituração fiscal da empresa.

18.4 - fonE: informar o número do telefone do contabilista.

cAmPo 19 - rEcEPÇÃo: campo destinado à informação da 
data e modo de recepção da guia.
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dIsPosIÇÃo fInAL

o contribuinte, após detectar erros na apuração e na transcrição 
de informações da GIAM, deverá proceder à sua retificação por intermédio 
da apresentação de uma GIAm rEtIfIcAdorA que deverá ser 
transmitida por meio eletrônico, conforme disposto em Portaria.

tabelas Auxiliares de códigos

tabela de código de uf’s:

código uf código uf

01 Acre 17 Paraná

02 Alagoas 18 Pernambuco

03 Amapá 19 Piauí

04 Amazonas 20 rio Grande do norte

05 bahia 21 rio Grande do sul

06 ceará 22 rio de Janeiro

07 distrito federal 23 rondônia

08 Espírito santo 24 roraima

10 Goiás 25 santa catarina

12 maranhão 26 são Paulo

13 mato Grosso 27 sergipe

14 minas Gerais 28 mato Grosso do sul

15 Pará 29 tocantins

16 Paraíba 90 Exterior

tabela de código de municípios tocantinenses IbGE:

código IbGE município código IbGE município

1700251 Abreulândia 1712405 Lizarda

1700301 Aguiarnópolis 1712454 Luzinópolis

1700350 Aliança do tocantins 1712504 marianópolis do tocantins

1700400 Almas 1712702 mateiros

1700707 Alvorada 1712801 maurilândia do tocantins

1701002 Ananás 1713205 miracema do tocantins

1701051 Angico 1713304 miranorte

1701101 Aparecida do rio negro 1713601 monte do carmo

1701309 Aragominas 1713700 monte santo do tocantins

1701903 Araguacema 1713957 muricilândia

1702000 Araguaçu 1714203 natividade

1702109 Araguaína 1714302 nazaré

1702158 Araguanã 1714880 nova olinda

1702208 Araguatins 1715002 nova rosalândia

1702307 Arapoema 1715101 novo Acordo

1702406 Arraias 1715150 novo Alegre

1702554 Augustinópolis 1715259 novo Jardim

1702703 Aurora do tocantins 1715507 oliveira de fátima

1702901 Axixá do tocantins 1721000 Palmas

1703008 babaçulândia 1715705 Palmeirante

1703057 bandeirantes do tocantins 1713809 Palmeiras do tocantins

1703073 barra do ouro 1715754 Palmeirópolis

1703107 barrolândia 1716109 Paraíso do tocantins

1703206 bernardo sayão 1716208 Paranã

1703305 bom Jesus do tocantins 1716307 Pau d’Arco

1703602 brasilândia do tocantins 1716505 Pedro Afonso

1703701 brejinho de nazaré 1716604 Peixe

1703800 buriti do tocantins 1716653 Pequizeiro

1703826 cachoeirinha 1717008 Pindorama do tocantins

1703842 campos Lindos 1717206 Piraquê

1703867 cariri do tocantins 1717503 Pium

1703883 carmolândia 1717800 Ponte Alta do bom Jesus

1703891 carrasco bonito 1717909 Ponte Alta do tocantins

1703909 caseara 1718006 Porto Alegre do tocantins

1704105 centenário 1718204 Porto nacional

1705102 chapada da natividade 1718303 Praia norte

1704600 chapada de Areia 1718402 Presidente Kennedy

1705508 colinas do tocantins 1718451 Pugmil

1716703 colméia 1718501 recursolândia

1705557 combinado 1718550 riachinho

1705607 conceição do tocantins 1718659 rio da conceição

1706001 couto magalhães 1718709 rio dos bois

1706100 cristalândia 1718758 rio sono

1706258 crixás do tocantins 1718808 sampaio

1706506 darcinópolis 1718840 sandolândia

1707009 dianópolis 1718865 santa fé do Araguaia

1707108 divinópolis do tocantins 1718881 santa maria do tocantins

1707207 dois Irmãos do tocantins 1718899 santa rita do tocantins

1707306 dueré 1718907 santa rosa do tocantins

1707405 Esperantina 1719004 santa tereza do tocantins

1707553 fátima 1720002 santa terezinha do tocantins

1707652 figueirópolis 1720101 são bento do tocantins

1707702 Filadélfia 1720150 são félix do tocantins

1708205 formoso do Araguaia 1720200 são miguel do tocantins

1708254 fortaleza do tabacão 1720259 são salvador do tocantins

1708304 Goianorte 1720309 são sebastião do tocantins

1709005 Goiatins 1720499 são Valério

1709302 Guaraí 1720655 silvanópolis

1709500 Gurupi 1720804 sítio novo do tocantins

1709807 Ipueiras 1720853 sucupira

1710508 Itacajá 1720903 taguatinga

1710706 Itaguatins 1720937 taipas do tocantins

1710904 Itapiratins 1720978 talismã

1711100 Itaporã do tocantins 1721109 tocantínia

1711506 Jaú do tocantins 1721208 tocantinópolis

1711803 Juarina 1721257 tupirama

1711902 Lagoa da confusão 1721307 tupiratins

1711951 Lagoa do tocantins 1722081 Wanderlândia

1712009 Lajeado 1722107 Xambioá

1712157 Lavandeira

AnEXo III À PortArIA sEfAz nº 1.392, de 27 de novembro de 2019.

LEIAutE ArquIVo tEXto
GIAm ELEtrÔnIcA - VErsÃo 10.0

1 dAdos tÉcnIcos dE GErAÇÃo do ArquIVo:

1.1 formAto dos cAmPos:

1.1.1 Numérico (N), a definição do formato do campo está 
informada na coluna “formato”;

1.1.2 Alfanumérico (A), a definição do formato do campo está 
informada na coluna “formato”.

1.2 PrEEncHImEntos dos cAmPos:

1.2.1 numÉrIco - os campos com este formato não têm 
preenchimento obrigatório, no entanto quando o dado não ocupar todo o 
tamanho do campo, o mesmo deve ser completado com zero a esquerda, 
e quando não tiver informação deve ser preenchido com zero;

1.2.2 ALfAnumÉrIco - os campos com este formato têm 
preenchimento obrigatório, e quando este não ocupar todo o tamanho do 
campo o mesmo deve ser completado com espaços em branco;

1.2.3 As informações sobre formas de preenchimento dos 
campos, assim como os critérios e as tabelas a serem utilizadas 
encontram-se na coluna “observações”;

1.2.4 os campos do segmento m - “saídas e/ou Prestações 
e Entradas e/ou Aquisições do Estabelecimento do contribuinte por 
município de origem (campo 15)” são de preenchimento obrigatório para 
os contribuintes com inscrição estadual centralizada e os cadastrados 
com as atividades econômicas descritos no item 15 do mAnuAL dE 
orIEntAÇÃo PArA o PrEEncHImEnto dA GuIA dE InformAÇÃo 
E APurAÇÃo mEnsAL do Icms - GIAm, aprovado por ato do secretário 
da fazenda.
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1.3 comPosIÇÃo do ArquIVo:

observação: o arquivo é composto dos segmentos abaixo 
descritos, e seus campos serão preenchidos conforme mAnuAL dE 
orIEntAÇÃo PArA o PrEEncHImEnto dA GuIA dE InformAÇÃo 
E APurAÇÃo mEnsAL do Icms - GIAm, aprovado por ato do secretário 
da fazenda:

1.3.1 segmento A - Informações Econômico-fiscais / 
Identificação do Contribuinte / Apuração do Imposto;

1.3.2 segmento b - Entradas e saídas de mercadorias, bens 
e/ou serviços no Estabelecimento do contribuinte;

1.3.3 segmento c - demonstrativo do Estoque;

1.3.4 segmento d - detalhamento das Entradas/saídas de 
mercadorias e/ou Aquisições/Prestações de serviços por unidade da 
federação;

1.3.5 segmento E - demonstrativo do Icms a recolher;

1.3.6 segmento G - Informações dos Encerrantes das bombas 
de combustíveis;

1.3.7 segmento H - Estoque físico do fechamento do Último 
dia do mês;

1.3.8 segmento I - Informações da Aquisição de Álcool;

1.3.9 segmento J - Informações sobre tArE;

1.3.10 Segmento K - Especificação de Outros Créditos (campo 
6.2.1);

1.3.11 Segmento L - Especificação das Deduções (campo 7.2.1);

1.3.12 segmento m - saídas e/ou Prestações e Entradas e/ou 
Aquisições do Estabelecimento do contribuinte por município de origem 
(campo 15);

1.3.13 segmento n - relação de mercadorias e/ou Produtos 
Adquiridos de outros municípios tocantinenses com diferimento do Icms 
(campo 16 - total das notas fiscais por Inscrição Estadual);

1.3.14 segmento o - relação de mercadorias e/ou Produtos 
Adquiridos de outros municípios tocantinenses com diferimento do Icms 
(campo 16 - notas fiscais por Inscrição Estadual);

1.3.15 Segmento P - Especificação do Diferencial de Alíquotas 
por uf (campo 7.6.1);

1.3.16 Segmento Q - Especificação da Complementação de 
Alíquotas por uf (campo 7.9.1);

1.3.17 Segmento R - Especificação dos Outros Débitos (campo 
5.2.1);

1.3.18 Segmento S - Especificação do Diferencial de Alíquotas 
consumidor final (saídas) por uf (campo 7.13.1);

1.3.19 segmento z - Indica o final da declaração.

2 AtuALIzAÇÃo dA VErsÃo AntErIor PArA VErsÃo 
AtuAL (Versão 9.6 para 10.0):

2.0.1 Atualização campo observações do segmento E, campo E5;

2.0.2 Atualização da versão do arquivo, campo observações do 
segmento A, campo A33;

2.0.3 Atualização do tamanho, Posição Inicial e final dos 
segmentos A, campo A33;

2.0.4 Atualização da Posição Inicial e final do segmento A, 
campos A34 ao A39;

2.0.5 Inserção de novas descrições no segmento A, campos 
A40 ao A45;

2.0.6 Inserção de novo campo, descrição, tamanho, Posição 
Inicial, Posição final, formato e observações, no segmento A, campo A46;

2.0.7 Inserção de novo campo, descrição, tamanho, Posição 
Inicial, Posição final, formato e observações, no segmento P, campo P10;

2.0.8 Inserção de novo campo, descrição, tamanho, Posição 
Inicial, Posição final, formato e observações, no segmento q, campo q10;

2.0.9 Inserção de novo segmento, s - detalhamento da 
diferencial de Alíquotas consumidor final (saídas) por uf (campo 7.13.1), 
campos s1 ao s12.

3 montAGEm do ArquIVo:

3.1 segmento A - Informações Econômico-Fiscais/Identificação 
do contribuinte/Apuração do Imposto:

campo descrição tamanho Posição 
Inicial

Posição 
final formato observações

A1 segmento 1 1 1 A =A

A2 Inscrição Estadual 9 2 10 n

campo Vazio (devido alteração 
no tamanho do campo Inscrição 

Estadual)
2 11 12 A

A3 Período de referência 6 13 18 n mmAAAA

A4 Retificação 2 19 20 n

A5 Atividade Econômica Principal 7 21 27 n

A6 tipo de estabelecimento 1 28 28 A u=Único, m=matriz,
f=filial

A7 Portador de 
tArE 1 29 29 A s=sim / n=não

A8 tipo de Escrituração 1 30 30 A f=fiscal, c=contábil

A9 saldo Inicial de caixa 14 31 44 n

A10 saldo final de caixa 14 45 58 n

A11 usuário de Ecf 1 59 59 A s=sim / n=não

A12 cPf declarante 11 60 70 n

A13 nome declarante 50 71 120 A

A14 nº crc contabilista 10 121 130 n

A15 uf crc contabilista 2 131 132 A

A16 nome contabilista 50 133 182 A

A17 telefone contabilista 20 183 202 A

débito do Imposto

A18 saída/prestações com débito 
do Imposto 14 203 216 n

não preencher caso contribuinte 
seja optante pelo simples 

nacional

A19 outros débitos 14 217 230 n

Preencher com zero 
Ex.(00000000000000) quando 

o período de referência for 
posterior a 08/2012 

A20 Estorno de créditos (Incluir os 
créditos transferidos) 14 231 244 n

não preencher caso contribuinte 
seja optante pelo simples 

nacional

crédito do Imposto

A21 Entradas/aquisições com 
crédito do Imposto 14 245 258 n

não preencher caso contribuinte 
seja optante pelo simples 

nacional

A22
outros créditos (Incluir os 

créditos recebidos por 
transferência)

14 259 272 n Preencher com zero 
Ex.(00000000000000)

A23 Estornos de débito 14 273 286 n
não preencher caso contribuinte 

seja optante pelo simples 
nacional

A24 saldo credor do Período 
Anterior 14 287 300 n Preencher com zero 

Ex.(00000000000000)

Apuração do Período

A25 deduções 14 301 314 n Preencher com zero 
Ex.(00000000000000)

A26 diferencial de Alíquota a 
recolher 14 315 328 n Preencher com zero 

Ex.(00000000000000)

Apuração substituição tributária Interna

A27 Valor dos Produtos 14 329 342 n

A28 base de cálculo 14 343 356 n

A29 Icms substituição tributária 14 357 370 n

A30 crédito de Icms 14 371 384 n

A31 outros créditos 14 385 398 n

Informações Adicionais

A32 numero do tArE 20 399 418 A Informar caso possua tArE

A33 Versão do Arquivo 5 419 423 =10.00

A34 data Vencimento do tArE 8 424 431 dAtA formato (ddmmAAAA)
Informar caso possua tArE

A35 diferencial de Alíquota do 
Período 14 432 445 n Preencher com zero 

Ex.(00000000000000)

A36
diferencial de Alíquota a 

recolher transportado do 
Período Anterior

14 446 459 n Preencher com zero 
Ex.(00000000000000)
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A37 tipo de Encerrante considerado 
na Escrituração de Lmc 1 460 460 A

Informar o tipo de encerrante 
utilizado na escrituração 

do Lmc (mecânico = m ou 
Eletrônico = E).

Este campo será preenchimento 
obrigatório apenas para 
contribuintes com cnAE 

4731-8/00 - comércio Varejista 
de combustíveis para Veículos 

Automotores

A38
observações sobre os 

Encerrastes informados no 
segmento G

255 461 715 A

Apuração do Período

A39 complementação de Alíquota 
do Período 14 716 729 n Preencher com zero 

Ex.(00000000000000)

A40
diferencial de Alíquota 

consumidor final (saídas) 
do Período 

14 730 743 n Preencher com zero 
Ex.(00000000000000)

Informações Adicionais

A41 Houve mudança de domicílio 1 744 744 A s=sim, n=não

A42 município Anterior 7 745 751 n
código IbGE

Informar caso possua mudança 
de domicílio

A43 data Inicial da cidade Atual 8 752 759 dAtA
formato (ddmmAAAA)

Informar caso possua mudança 
de domicílio

A44 data final da cidade Atual 8 760 767 dAtA
formato (ddmmAAAA)

Informar caso possua mudança 
de domicílio

A45 data Inicial da cidade Anterior 8 768 775 dAtA
formato (ddmmAAAA)

Informar caso possua mudança 
de domicílio

A46 data final da cidade Anterior 8 776 783 dAtA
formato (ddmmAAAA)

Informar caso possua mudança 
de domicílio

3.2 segmento b - Entradas e saídas de mercadorias, bens e/
ou serviços no Estabelecimento do contribuinte:

campo descrição tamanho Posição 
inicial

Posição 
final formato observações

b1 segmento 1 1 1 A =b

b2 Inscrição Estadual 9 2 10 n

campo Vazio (devido alteração 
no tamanho do campo 

Inscrição Estadual)
2 11 12 A

b3 Período de referência 6 13 18 n mmAAAA

b4 Retificação 2 19 20 n

b5 Indica se Entrada ou saída 1 21 21 n Entrada=0
saída=1

b6
código fiscal de operações e 

de Prestações 4 22 25 n
Anexo XXVI do regulamento do 

Icms - decreto 2.912/2006.

b7 base de cálculo 14 26 39 n
não preencher caso contribuinte 

seja optante pelo simples 
nacional 

b8 Isentas / não tributadas 14 40 53 n
não preencher caso contribuinte 

seja optante pelo simples 
nacional 

b9 outras 14 54 67 n

b10 substituição tributária 14 68 81 n

b11 Valor contábil 14 82 95 n

b12
crédito do Imposto no caso de 

Entrada e 
débito do Imposto no caso 

da saída
14 96 109 n

não preencher caso contribuinte 
seja optante pelo simples 

nacional 

b13 domicílio fiscal 1 110 110 A A= Atual, 
b=Anterior

3.3 segmento c - demonstrativo do Estoque:

campo descrição tamanho Posição 
inicial

Posição 
final formato observações

c1 segmento 1 1 1 A =c

c2 Inscrição Estadual 9 2 10 n

campo Vazio  (devido 
alteração no tamanho do 

campo Inscrição Estadual)
2 11 12 A

c3 Período de referência 6 13 18 n mmAAAA

c4 Retificação 2 19 20 n

Estoque Inicial

c5 tributadas 14 21 34 n

c6 Isentas e/ou tributadas 14 35 48 n
não preencher caso contribuinte 

seja optante pelo simples 
nacional

c7 outras 14 49 62 n

c8 substituição tributária 14 63 76 n

c9 Valor total 14 77 90 c5+c6+c7+c8

Estoque final

c10 tributadas 14 91 104 n

c11 Isentas e/ou tributadas 14 105 118 n
não preencher caso contribuinte 

seja optante pelo simples 
nacional

c12 outras 14 119 132 n

c13 substituição tributária 14 133 146 n

c14 Valor total 14 147 160 c10+c11+c12+c13

3.4 segmento d - detalhamento das Entradas/saídas de 
mercadorias e/ou Aquisições/Prestações de serviços por unidade da 
federação:

campo descrição tamanho Posição 
inicial

Posição 
final formato observações

d1 segmento 1 1 1 A =d

d2 Inscrição Estadual 9 2 10 n

campo Vazio (devido alteração 
no tamanho do campo 

Inscrição Estadual)
2 11 12 A

d3 Período de referência 6 13 18 n mmAAAA

d4 Retificação 2 19 20 n

d5 Indica se Entrada ou saída 1 21 21 n Entrada=0
saída=1

d6 código da uf 2 22 23 n Verificar Tabela UF

d7
base de cálculo Entrada ou 
base de cálculo contribuinte 

saída.
14 24 37 n

não preencher caso contribuinte 
seja optante pelo simples 

nacional

d8 base de cálculo não 
contribuinte saída 14 38 51 n

 Em caso de Entrada deve ser 
igual a zero. 

 não preencher caso contribuinte 
seja optante pelo simples 

nacional

d9 Isentas/não tributadas 14 52 65 n
não preencher caso contribuinte 

seja optante pelo simples 
nacional

d10 outras 14 66 79 n

d11 substituição tributária 14 80 93 n

d12
Valor contábil Entrada ou
Valor contábil contribuinte 

saída
14 94 107 n

d13 Valor contábil não contribuinte 
saída 14 108 121 n Em caso de Entrada deve ser 

igual a zero

d14
crédito do Imposto Entrada ou
débito do Imposto contribuinte 

saída
14 122 135 n

não preencher caso contribuinte 
seja optante pelo simples 

nacional

d15 débito do Imposto não 
contribuinte saída 14 136 149 n

Em caso de entrada deve ser 
igual a zero / não preencher 

caso contribuinte seja optante 
pelo simples nacional

d16 domicílio fiscal 1 150 150 A A=Atual, b=Anterior

3.4.1 tabela uf- para preenchimento dos campos: d6, I8, P6 
e q6.

código uf código uf

01 Acre 17 Paraná

02 Alagoas 18 Pernambuco

03 Amapá 19 Piauí

04 Amazonas 20 rio Grande do norte

05 bahia 21 rio Grande do sul

06 ceará 22 rio de Janeiro

07 distrito federal 23 rondônia

08 Espírito santo 24 roraima

10 Goiás 25 santa catarina

12 maranhão 26 são Paulo

13 mato Grosso 27 sergipe

14 minas Gerais 28 mato Grosso do sul

15 Pará 29 tocantins

16 Paraíba 90 Exterior

3.5 segmento E - demonstrativo do Icms a recolher:

campo descrição tamanho Posição 
inicial

Posição 
final formato observações

E1 segmento 1 1 1 A =E

E2 Inscrição Estadual 9 2 10 n

campo Vazio (devido alteração 
no tamanho do campo Inscrição 

Estadual)
2 11 12 A

E3 Período de referência 6 13 18 n mmAAAA

E4 Retificação 2 19 20 n

E5 tipo de Icms 1 21 21 A

normal=n,
diferencial de Alíquota 

(Entradas)=d,
substituição tributária=s,

complementação de 
Alíquota=c,

diferencial de Alíquota 
(saídas)=f,

fundo combate a 
Pobreza=P
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E6 data de vencimento 8 22 29 dAtA

formato (ddmmAAAA)
caso contribuinte seja 
optante pelo simples 

nacional não preencher se 
campo E5=n

E7 Valor do Icms a recolher 14
30

43 n

caso contribuinte seja 
optante pelo simples 

nacional não preencher se 
campo E5=n

3.6 segmento G - Informações dos Encerrantes das bombas 
de combustíveis:

observação: Este segmento será de preenchimento obrigatório 
apenas para contribuintes com cnAE 4731-8/00 - comércio Varejista de 
combustíveis para Veículos Automotores.

campo descrição tamanho Posição 
Inicial

Posição 
final formato observações

G1 segmento 1 1 1 A =G

G2 Inscrição Estadual 9 2 10 n

campo Vazio (devido alteração no 
tamanho do campo Inscrição Estadual) 2 11 12 A

G3 Período de referência 6 13 18 n mmAAAA

G4 Retificação 2 19 20 n

G5 número de série da bomba 20 21 40

G6 número do bico 2 41 42 n

G7 código do Produto 10 43 52 Verificar Tabela de 
Produtos

G8 Encerrante Inicial 10 53 62 desconsiderar as casas 
decimais

G9 Encerrante final 10 63 72 desconsiderar as casas 
decimais

G10 Volume comercializado sem 
Intervenção 10 73 82 desconsiderar as casas 

decimais

G11 Volume comercializado com 
Intervenção 10 83 92 desconsiderar as casas 

decimais

3.6.1 tabela Produtos - para preenchimento do campo G7:

código do produto descrição

0000000001 GAsoLInA AutomotIVA

0000000002 ALcooL cArburAntE HIdrAtAdo

0000000003 oLEo dIEsEL

3.7 segmento H - Estoque físico do fechamento do Último 
dia do mês:

observação: Este segmento será de preenchimento obrigatório 
apenas para contribuintes com cnAE 4731-8/00 - comércio Varejista de 
combustíveis para Veículos Automotores.

campo descrição tamanho Posição 
Inicial

Posição 
final formato observações

H1 segmento 1 1 1 A =H

H2 Inscrição Estadual 9 2 10 n

campo Vazio (devido alteração 
no tamanho do campo Inscrição 

Estadual)
2 11 12 A

H3 Período de referência 6 13 18 n mmAAAA

H4 Retificação 2 19 20 n

H5 número do tanque de combustível 4 21 24 n

H6 código do Produto Armazenado 
no tanque 10 25 34 n

H7 quantidade 10 35 44 n desconsiderar as casas 
decimais

3.8 segmento I - Informações da Aquisição de Álcool:

observação: Este segmento será de preenchimento obrigatório 
apenas para contribuintes com cnAE 4731-8/00 - comércio Varejista de 
combustíveis para Veículos Automotores.

campo descrição tamanho Posição 
Inicial

Posição 
final formato observações

I1 segmento 1 1 1 A =I

I2 Inscrição Estadual 9 2 10 n

campo Vazio (devido alteração 
no tamanho do campo Inscrição 

Estadual)
2 11 12 A

I3 Período de referência 6 13 18 n mmAAAA

I4 Retificação 2 19 20 n

I5 número da nota fiscal 10 21 30 n

I6 data de Emissão da nota 8 31 38 dAtA formato (ddmmAAAA)

I7 cnPJ do remetente 14 39 52 n

I8 uf de origem 2 53 54 n
Verificar Tabela UF, 

utilizar mesma codificação 
utilizada no segmento d.

I9 Valor unitário 14 55 68 n Este campo deve conter 
quatro casas decimais

I10 quantidade 10 69 78 n

3.9 segmento J - Informações sobre tArE:

campo descrição tamanho Posição 
Inicial

Posição 
final formato observações

J1 segmento 1 1 1 A =J

J2 Inscrição Estadual 9 2 10 n

campo Vazio (devido alteração 
no tamanho do campo Inscrição 

Estadual)
2 11 12 A

J3 Período de referência 6 13 18 n mmAAAA

J4 Retificação 2 19 20 n

J5 número do tArE 20 21 40 n

J6 data de Vencimento do tArE 8 41 48 dAtA formato (ddmmAAAA)

3.10 Segmento K - Especificação de Outros Créditos (campo 
6.2.1):

campo descrição tamanho Posição 
Inicial

Posição 
final formato observações

K1 segmento 1 1 1 A =K

K2 Inscrição Estadual 9 2 10 n

campo Vazio (devido alteração 
no tamanho do campo Inscrição 

Estadual)
2 11 12 A

K3 Período de referência 6 13 18 n mmAAAA

K4 Retificação 2 19 20 n

K5 código da base Legal 2 21 22 n

Verificar Tabela de Códigos 
de bases Legais para 

Especificação de Outros 
créditos

K6 Valor do crédito 14 23 36 n

3.10.1 Tabela de Código de Base Legal para Especificação de 
outros créditos - para preenchimento do campo K5:

código da base Legal base Legal

01 Lei nº 1.201/2000 - Art. 1º, inc. I, alínea “a” (c/ redação dada pela Lei nº 1.584/2005)

02 Lei nº 1.201/2000 - Art. 1º, inc. I, alínea “b” (c/ redação dada pela Lei nº 1.584/2005)

03 Lei nº 1.173/2000 - Art. 2º, inc. I (c/ redação dada pela Lei nº 2.084/2009)

04 Lei nº 1.173/2000 - Art. 2º, inc. II

05 Lei nº 1.173/2000 - Art. 2º, inc. IV

06 Lei nº 1.173/2000 - Art. 2º, inc. V (c/ redação dada pela Lei nº 1.443/2004)

07 Lei nº 1.173/2000 - Art. 2º, inc. VI (acrescentada pela Lei nº 1.189/2000)

08 Lei nº 1.173/2000 - Art. 2º, inc. VIII (c/ redação dada pela Lei nº 2.393/2010)

09 Lei nº 1.173/2000 - Art. 2º, inc. IX (c/ redação dada pela Lei nº 1.707/2006)

10 Lei nº 1.173/2000 - Art. 2º, inc. X (c/ redação dada pela Lei nº 1.707/2006)

11 Lei nº 1.173/2000 - Art. 2º, inc. XI (c/ redação dada pela Lei nº 1.728/2006)

12 Lei nº 1.173/2000 - Art. 2º, §1º, inc. I (c/ redação dada pela Lei nº 1.707/2006)

13 Lei nº 1.173/2000 - Art. 2º, §1º,  inc. II, alínea “a” (c/ redação dada pela Lei nº 1.707/2006)

14 Lei nº 1.173/2000 - Art. 2º, §1º,  inc. II, alínea “b” (c/ redação dada pela Lei nº 1.707/2006)

15 Lei nº 1.303/2002 - Art. 3º, inc. I

16 Lei nº 1.303/2002 - Art. 3º, inc. II, alínea “a”

17 Lei nº 1.303/2002 - Art. 3º, inc. II, alínea “b”

18 Lei nº 1.303/2002 - Art. 3º, inc. II, alínea “c”

19 Lei nº 1.303/2002 - Art. 3º, inc. III, alínea “a”

20 Lei nº 1.303/2002 - Art. 3º, inc. III, alínea “b”

21 Lei nº 1.385/2003 - Art. 4º, inc. II, alínea “a” (c/ redação dada pela Lei nº 1.762/2007)

22 Lei nº 1.385/2003 - Art. 4º, inc. II, alínea “b”

23 Lei nº 1.385/2003 - Art. 4º, inc. II, alínea “c” (c/ redação dada pela Lei nº 1.875/2007 e revogada pela Lei nº 
2.172/2009)

24 Lei nº 1.641/2005 - Art. 1º, inciso I

25 Lei nº 1.695/2006 - Art. 3º, inc. I

26 Lei nº 1.695/2006 - Art. 3º, inc. II

27 Lei nº 1.695/2006 - Art. 3º, inc. III

28 Lei nº 1.532/2004 - Art. 2º, Inc. I, alínea “a”

29 Lei nº 1.532/2004 - Art. 2º, Inc. I, alínea “b”

30 Lei nº 1.532/2004 - Art. 2º, Inc. I, alínea “c”

31 Lei nº 1.532/2004 - Art. 2º, Inc. II, alínea “a”
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32 Lei nº 1.532/2004 - Art. 2º, Inc. II, alínea “b”

33 Lei nº 1.532/2004 - Art. 2º, Inc. II, alínea “c”

34 Lei nº 1.532/2004 - Art. 2º, Inc. II, alínea “d”

35 Lei nº 1.532/2004 - Art. 2º, Inc. III, alínea “a”

36 Lei nº 1.532/2004 - Art. 2º, Inc. III, alínea “b”

37 Lei nº 1.532/2004 - Art. 2º, Inc. IV, alínea “a”

38 Lei nº 1.532/2004 - Art. 2º, Inc. IV, alínea “b”

39 Lei nº 1.532/2004 - Art. 2º, Inc. V, alínea “a”

40 Lei nº 1.532/2004 - Art. 2º, Inc. V, alínea “b”

41 Lei nº 1.532/2004 - Art. 2º, Inc. VI, alínea “a”

42 Lei nº 1.532/2004 - Art. 2º, Inc. VI, alínea “b”

43 Lei nº 1.532/2004 - Art. 2º, Inc. VI, alínea “c”

44 Lei nº 1.086/1999 - Art. 2º

45 Lei nº 1.095/1999 - Art. 2º

46 Lei nº 1.385/2003 - Art. 4º, Inc. II, alínea “d” (acrescentada pela Lei nº 2.172/2009)

47 Lei nº 1.385/2003 - Art. 4º, Inc. II, alínea “e” item 1 (acrescentada pela Lei nº 2.390/2010)

48 Lei nº 1.385/2003 - Art. 4º, Inc. II, alínea “e” item 2 (acrescentada pela Lei nº 2.390/2010)

49 Lei nº 1.385/2003 - Art. 4º, Inc. II, alínea “e” item 3 (acrescentada pela Lei nº 2.390/2010)

50 Lei nº 1.201/2000 - Art. 1º, inc. III, alínea “a” (c/ redação dada pela Lei 1.875/2007)

51 Lei nº 1.201/2000 - Art. 1º, inc. III, alínea “b” (c/ redação dada pela Lei 1.875/2007)

52 Lei nº 1.349/2002 - Art.1º

53 Lei nº 1.355/2002 - Art. 9º, inc. III, alínea “a”.

54 Lei nº 1.355/2002 - Art. 9º, inc. III, alínea “b”.

55 Lei nº 1.400/2003 - Art. 1º

56 Lei nº 1.790/2007 - Art. 1º, inc. I, alínea “a”.

57 Lei nº 1.790/2007 - Art. 1º, inc. I, alínea “b”.

58 Lei nº 1.790/2007 - Art. 1º, inc. II

59 Lei nº 1.790/2007 - Art. 2º, inc. I.

60 Lei nº 1.790/2007 - Art. 2º, inc. II.

98 Portaria sEfAz nº 916/2005 - Art.2º, Inc. I. outros créditos (Imposto a recolher inferior a r$ 50,00 a ser 
transportado para o período seguinte)

99 outras

3.11 Segmento L - Especificação das Deduções (Campo 7.2.1):

campo descrição tamanho Posição 
Inicial

Posição 
final formato observações

L1 segmento 1 1 1 A =L

L2 Inscrição Estadual 9 2 10 n

campo Vazio (devido alteração no 
tamanho do campo Inscrição Estadual) 2 11 12 A

L3 Período de referência 6 13 18 n mmAAAA

L4 Retificação 2 19 20 n

L5 código da base Legal 2 21 22 n

Verificar Tabela de 
código de base Legal 
para Especificação de 

deduções

L6 Icms devido 14 23 36 n Preencher se L5 = 
01 ou 02.

L7 média do Icms 14 37 50 n Preencher se L5 = 
01 ou 02.

L8 Valor da dedução 14 51 64 n

3.11.1 Tabela de Código de Base Legal para Especificação de 
deduções - para preenchimento do campo L5:

código da base Legal base Legal

01 Lei nº 1.355/02 - Art. 9º, inc. I, alínea “a”

02 Lei nº 1.355/02 - Art. 9º, inc. I, alínea “b”

03 Lei nº 1.745/2006 - Art. 1º 

04 Lei nº 2.845/2006 - Art. 7º, Inc. I   

05 Lei nº 2.845/2006 - Art. 7º, Inc. II   

06 Lei nº 2.845/2006 - Art. 7º, Inc. III   

99 outras

3.12 segmento m - saídas e/ou Prestações e Entradas e/ou 
Aquisições do Estabelecimento do contribuinte por município de origem 
(campo 15):

campo descrição Posição 
Inicial tamanho Posição 

final formato observações

m1 segmento 1 1 1 A =m

m2 Inscrição Estadual 2 9 10 n

campo Vazio (devido alteração no 
tamanho do campo Inscrição Estadual) 11 2 12 A

m3 Período de referência 13 6 18 n mmAAAA

m4 Retificação 19 2 20 n

m5 município de origem 21 14 34 n código IbGE 

m6 domicílio fiscal 35 1 35 A A=Atual,
 b=Anterior

m7 saídas e/ou Prestações 36 14 49 n

m8 Entradas e/ou Aquisições 50 14 63 n

3.12.1 tabela de código fiscal de operação e Prestação - 
cfoP - de saídas e/ou Prestações para preenchimento do campo m7:

5.101 5.118 5.202 5.256 5.356 5.415 5.602 5.662 5.910 5.925

5.102 5.119 5.205 5.257 5.357 5.451 5.603 5.663 5.911 5.926

5.103 5.120 5.206 5.258 5.359 5.501 5.605 5.664 5.912 5.927

5.104 5.122 5.207 5.301 5.360 5.502 5.606 5.665 5.913 5.928

5.105 5.123 5.208 5.302 5.401 5.503 5.651 5.666 5.914 5.929

5.106 5.124 5.209 5.303 5.402 5.504 5.652 5.667 5.915 5.931

5.109 5.125 5.210 5.304 5.403 5.505 5.653 5.901 5.916 5.932

5.110 5.131 5.213 5.305 5.405 5.551 5.654 5.902 5.917 5.933

5.111 5.132 5.214 5.306 5.408 5.552 5.655 5.903 5.918 5.934

5.112 5.151 5.215 5.307 5.409 5.553 5.656 5.904 5.919 5.949

5.113 5.152 5.251 5.351 5.410 5.554 5.657 5.905 5.920

5.114 5.153 5.252 5.352 5.411 5.555 5.658 5.906 5.921

5.115 5.155 5.253 5.353 5.412 5.556 5.659 5.907 5.922

5.116 5.156 5.254 5.354 5.413 5.557 5.660 5.908 5.923

5.117 5.201 5.255 5.355 5.414 5.601 5.661 5.909 5.924

3.12.2 tabela de código fiscal de operação e Prestação - 
cfoP - de Entradas e/ou Aquisições para preenchimento do campo m8:

1.101 1.213 1.408 1.652 1.918 2.126 2.257 2.505 2.907 3.127

1.102 1.214 1.409 1.653 1.919 2.128 2.301 2.506 2.908 3.128

1.111 1.251 1.410 1.658 1.920 2.131 2.302 2.551 2.909 3.201

1.113 1.252 1.411 1.659 1.921 2.132 2.303 2.552 2.910 3.202

1.116 1.253 1.414 1.660 1.922 2.135 2.304 2.553 2.911 3.205

1.117 1.254 1.415 1.661 1.923 2.151 2.305 2.554 2.912 3.206

1.118 1.255 1.451 1.662 1.924 2.152 2.306 2.555 2.913 3.207

1.120 1.256 1.452 1.663 1.925 2.153 2.351 2.556 2.914 3.211

1.121 1.257 1.501 1.664 1.926 2.154 2.352 2.557 2.915 3.251

1.122 1.301 1.503 1.901 1.931 2.201 2.353 2.603 2.916 3.301

1.124 1.302 1.504 1.902 1.932 2.202 2.354 2.651 2.917 3.351

1.125 1.303 1.505 1.903 1.933 2.203 2.355 2.652 2.918 3.352

1.126 1.304 1.506 1.904 1.934 2.204 2.356 2.653 2.919 3.353

1.128 1.305 1.551 1.905 1.949 2.205 2.401 2.658 2.920 3.354

1.151 1.306 1.552 1.906 2.101 2.206 2.403 2.659 2.921 3.355

1.152 1.351 1.553 1.907 2.102 2.207 2.406 2.660 2.922 3.356

1.153 1.352 1.554 1.908 2.111 2.208 2.407 2.661 2.924 3.503

1.154 1.353 1.555 1.909 2.113 2.209 2.408 2.662 2.925 3.551

1.201 1.354 1.556 1.910 2.116 2.213 2.409 2.663 2.931 3.553

1.202 1.355 1.557 1.911 2.117 2.214 2.410 2.664 2.932 3.556

1.203 1.356 1.601 1.912 2.118 2.251 2.411 2.901 2.933 3.651

1.204 1.360 1.602 1.913 2.120 2.252 2.414 2.902 2.934 3.652

1.205 1.401 1.603 1.914 2.121 2.253 2.415 2.903 2.949 3.653

1.206 1.403 1.604 1.915 2.122 2.254 2.501 2.904 3.101 3.930

1.207 1.406 1.605 1.916 2.124 2.255 2.503 2.905 3.102 3.949

1.209 1.407 1.651 1.917 2.125 2.256 2.504 2.906 3.126  

3.13 segmento n - relação de mercadorias e/ou Produtos 
Adquiridos de outros municípios tocantinenses com diferimento do Icms:

observação: campo 16 - total das notas fiscais por Inscrição 
Estadual.

campo descrição tamanho Posição 
Inicial

Posição 
final formato observações

n1 segmento 1 1 1 A =n

n2 Inscrição Estadual 9 2 10 n

campo Vazio (devido 
alteração no tamanho do 

campo Inscrição Estadual)
2 11 12 A

n3 Período de referência 6 13 18 n mmAAAA

n4 Retificação 2 19 20 n
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n5 Identificação da Empresa 9 21 29 n

Informar o número de Inscrição no 
ccI-to da empresa que efetuou 
a remessa das mercadorias e/ou 

produtos (remetente).

n6 domicílio fiscal 1 30 31 A A=Atual,
 b=Anterior

n7 município 7 32 38 n código IbGE

n8
Valor total das notas fiscais 
informadas para a inscrição 

indicada no campo n5 
14 39 52 n

3.14 segmento o - relação de mercadorias e/ou Produtos 
Adquiridos de outros municípios tocantinenses com diferimento do Icms:

observação: campo 16 - notas fiscais por Inscrição Estadual.

campo descrição tamanho Posição 
Inicial

Posição 
final formato observações

o1 segmento 1 1 1 A =o

o2 Inscrição Estadual 9 2 10 n

campo Vazio (devido 
alteração no tamanho do 

campo Inscrição Estadual)
2 11 12 A

o3 Período de referência 6 13 18 n mmAAAA

o4 Retificação 2 19 20 n

o5 Identificação da Empresa 9 21 29 A

Informar o número de inscrição no 
ccI-to da empresa que efetuou 
a remessa das mercadorias e/ou 

produtos (remetente).

o6 domicílio fiscal 1 30 31 A A=Atual, 
b=Anterior

o7 número da nota 7 32 38 n

o8 Valor da nota 14 39 52 n

o somatório deste campo, para 
a Inscrição Estadual informado 
no campo n5, deve ser igual ao 
Valor do campo n8 para mesma 
Inscrição Estadual(remetente).

3.15 Segmento P - Especificação do Diferencial de Alíquotas 
por uf (campo 7.6.1):

campo descrição tamanho Posição 
Inicial

Posição 
final formato observações

P1 segmento 1 1 1 A =P

P2 Inscrição Estadual 9 2 10 n

campo Vazio (devido 
alteração no tamanho do 

campo Inscrição Estadual)
2 11 12 A

P3 Período de referência 6 13 18 n mmAAAA

P4 Retificação 2 19 20 n

P5 domicílio fiscal 1 21 21 A A=Atual, 
b=Anterior

P6 código da uf 2 22 23 A Verificar Tabela UF

P7 Valor contábil 14 24 37 n

P8 base de cálculo 14 38 51 n

P9 diferencial de Alíquota 14 52 65 n

P10 Alíquota 4 66 69 n Verificar a Tabela de Alíquotas 
(3.15.1)

3.15.1 tabela de Alíquotas para uf - para preenchimento do 
campo P10, q10: Este campo deverá ser preenchido sem a vírgula. Por 
exemplo (1200)

campo uf Alíquota 1 Alíquota 2 campo uf Alíquota 1 Alíquota 2

01 Acre 12,00 4,00 16 Paraíba 12,00 4,00

02 Alagoas 12,00 4,00 17 Paraná 7,00 4,00

03 Amapá 12,00 4,00 18 Pernambuco 12,00 4,00

04 Amazonas 12,00 4,00 19 Piauí 12,00 4,00

05 bahia 12,00 4,00 20 rio Grande do norte 12,00 4,00

06 ceará 12,00 4,00 21 rio Grande do sul 7,00 4,00

07 distrito federal 12,00 4,00 22 rio de Janeiro 7,00 4,00

08 Espírito santo 12,00 4,00 23 rondônia 12,00 4,00

10 Goiás 12,00 4,00 24 roraima 12,00 4,00

12 maranhão 12,00 4,00 25 santa catarina 7,00 4,00

13 mato Grosso 12,00 4,00 26 são Paulo 7,00 4,00

14 minas Gerais 7,00 4,00 27 sergipe 12,00 4,00

15 Pará 12,00 4,00 28 mato Grosso do sul 12,00 4,00

3.16 Segmento Q - Especificação da Complementação de 
Alíquotas por uf (campo 7.9.1):

observação: Este segmento deverá ser preenchido apenas por 
contribuintes optantes pelo simples nacional.

campo descrição tamanho Posição 
Inicial

Posição 
final formato observações

q1 segmento 1 1 1 A =q

q2 Inscrição Estadual 9 2 10 n

campo Vazio (devido 
alteração no tamanho do 

campo Inscrição Estadual)
2 11 12 A

q3 Período de referência 6 13 18 n mmAAAA

q4 Retificação 2 19 20 n

q5 domicílio fiscal 1 21 21 A A=Atual, 
b=Anterior

q6 código da uf 2 22 23 A Verificar Tabela UF

q7 Valor contábil 14 24 37 n

q8 base de cálculo 14 38 51 n

q9 complementação de Alíquota 14 52 65 n

q10 Alíquota 4 66 69 n Verificar a Tabela de Alíquotas 
(3.15.1)

3.17 Segmento R - Especificação de Outros Débitos (Campo 
5.2.1):

campo descrição tamanho Posição 
Inicial

Posição 
final formato observações

r1 segmento 1 1 1 A =K

r2 Inscrição Estadual 9 2 10 n

campo Vazio (devido 
alteração no tamanho do 

campo Inscrição Estadual)
2 11 12 A

r3 Período de referência 6 13 18 n mmAAAA

r4 Retificação 2 19 20 n

r5 código da base Legal 2 21 22 n
Verificar Tabela de Códigos de 

Bases Legais para Especificação de 
outros débitos

r6 Valor do débito 14 23 36 n

3.17.1 Tabela de Código de Base Legal para Especificação de 
outros débitos - para preenchimento do campo r5:

código da base Legal base Legal

01 decreto nº 2.912/06 - Art. 386, §1º do rIcms.

02 Lei nº 1.287/2001 - Art. 29º, combinado com dec. 2912/06. Art. 20 a 27 do rIcms.

03 Lei nº 1.532/2004 - Art.5º, Parágrafo único, Inc. I

04 Lei nº 1.532/2004 - Art.5º, Parágrafo único, Inc. II

05 Lei nº 1.532/2004 - Art.5º, Parágrafo único, Inc. III

06 Lei nº 1.532/2004 - Art.5º, Parágrafo único, Inc. IV

98 Portaria sEfAz nº 916/2005 - Art.2º, Inc. II. outros débitos (Imposto a recolher inferior a r$ 50,00 
transportado do período anterior)

99 outros

3.18 Segmento S - Especificação do Diferencial de Alíquotas 
consumidor final (saídas) por uf (campo 7.13.1): 

campo descrição tamanho Posição 
Inicial

Posição 
final formato observações

s1 segmento 1 1 1 A =P

s2 Inscrição Estadual 9 2 10 n

campo Vazio (devido 
alteração no tamanho do 

campo Inscrição Estadual)
2 11 12 A

s3 Período de referência 6 13 18 n mmAAAA

s4 Retificação 2 19 20 n

s5 domicílio fiscal 1 21 21 A A=Atual,
b=Anterior

s6 código da uf 2 22 23 A Verificar Tabela UF

s7 Valor contábil 14 24 37 n

s8 base de cálculo 14 38 51 n

s9 diferencial de Alíquota 14 52 65 n

s10 Alíquota consumidor 4 66 69 n

s11 origem 14 70 83 n

s12 destino 14 84 97 n

3.18.1 tabela de Alíquotas para uf - para preenchimento do 
campo s10: Este campo deverá ser preenchido sem a vírgula. Por 
exemplo (1700)

campo uf Alíquota campo uf Alíquota

01 Acre 17,00 16 Paraíba 18,00

02 Alagoas 17,00 17 Paraná 18,00
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03 Amapá 18,00 18 Pernambuco 18,00

04 Amazonas 18,00 19 Piauí 17,00

05 bahia 18,00 20 rio Grande do norte 18,00

06 ceará 17,00 21 rio Grande do sul 18,00

07 distrito federal 18,00 22 rio de Janeiro 19,00

08 Espírito santo 17,00 23 rondônia 17,00

10 Goiás 17,00 24 roraima 17,00

12 maranhão 18,00 25 santa catarina 17,00

13 mato Grosso 17,00 26 são Paulo 18,00

14 minas Gerais 18,00 27 sergipe 18,00

15 Pará 17,00 28 mato Grosso do sul 17,00

3.19 segmento z - Indica o final da declaração:

campo descrição tamanho Posição 
inicial

Posição 
final formato observações

z1 segmento 1 1 1 A =z

z2 Inscrição Estadual 9 2 10 n

campo Vazio (devido 
alteração no tamanho do 

campo Inscrição Estadual)
2 11 12 A

z3 Período de referência 6 13 18 n mmAAAA

z4 Retificação 2 19 20 n

z5 total de registros da 
declaração 3 21 23 n não incluindo o segmento z

observação: o desenvolvimento do Leiaute de Arquivo texto 
para importação de dados da GIAm deverá ser realizado em conjunto 
com manual de preenchimento da GIAm.




