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`RM]MZTMfT_MZPdWQcWPMVUWS_VUWPMZTbWZRdT`VTMgUTT`QaWZPMUT^_TUWdT`VP
QP`XPUdTMdPZTcPMQP`fVR`VTM`PM]`T PM\\\MZWfgP`bTcM`PMgPUVRcMZRM]M`P
T`ZTUTYPMTcTVU`WQPMiXRT`ZRigUiPbiSUM`PMdT`_M[_WRfMM[\]\MT
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fgfhifZgjQSYQOWkNRQPQ\PRXWRQTSQZlbgbifZgb
mSTPUVNQNRWkW^P]QSYQOWkNRQTSQnbZZbifZoQPXpQZbqbifZgr

sZ[bQtuP^TNQ`SQXRPXPRQTSQvawxyzQNQ\STWTNQTSQRSXW{W_PUVNQTSOSR|Q`SR
S^_PYW^}PTNQ\PRPQPQameQNuQ\PRPQNQye~havejQ\PRPQP^|]ẀSbs
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NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL N. 105/2014
SÚMULA: Disciplina os procedimentos relativos aos documentos de
informação e apuração do ICMS para contribuintes inscritos e ativos
no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Paraná e revoga
a NPF n. 026/2012.
Publicada no DOE 9338 de 21.11.2014

ANEXO I da NPF n. 105/2014
Quadro 5 - Informações Fiscais
Campo 02

valor total das despesas efetivamente pagas durante o mês de referência, tais
como: gastos com pessoal, pró-labore, comissões, honorários, tributos, encargos
sociais, aluguel, água, telefone, energia elétrica, transportes, “leasing”,
consórcios, etc. (regime de caixa). Deve ser o total de pagamentos efetuados
durante o mês de referência, exceto aqueles já lançados no Quadro 08

Campo 04

valor total de produtos primários adquiridos no mês, de produtores inscritos no
CADPRO-PR

Campo 06

valor total das receitas de serviços não sujeitos ao ICMS

Campo 10

preenchimento automático

Quadro - Estoque em 31/12
valor do estoque inventariado em 31 de dezembro na GIA correspondente ao mês de referência
março
Quadro 07 - Despesas com Pessoal no Estabelecimento
N. de
funcionários

número de pessoas com vínculo empregatício no último dia do mês de referência,
em regime de tempo integral ou parcial, inclusive as pessoas em regime de tempo
integral por período não superior a trinta dias

Valor da folha de valor total das remunerações devidas, durante o mês de referência, aos
empregados existentes no estabelecimento, sem deduzir as contribuições de
pagamento
previdência e assistência social (regime de competência)

Quadro 08 - Valores Fiscais: Valor Contábil - Entradas
Campo 11

transportar o valor das entradas de mercadorias e aquisição de serviços do Estado
- CFOP 1.101, 1.102, 1.111, 1.113, 1.116 a 1.118, 1.120 a 1.122, 1.124 a 1.126,
1.151, 1.152, 1.154, 1.201 a 1.204, 1.206, 1.208, 1.209, 1.351 a 1.356, 1.501,
1.503, 1.504, 1.651, 1.658, 1.660 e 1.932, deduzindo as entradas com substituição
tributária

Campo 13

transportar o valor das entradas de mercadorias e aquisição de serviços de outras
unidades federadas - CFOP 2.101, 2102, 2.111, 2.113, 2.116 a 2.118, 2.120 a
2.122, 2.124 a 2.126, 2.151, 2.152, 2.154, 2.201 a 2.204, 2.206, 2.208, 2.209,
2.351 a 2.356, 2.501, 2.503, 2.504, 2.651, 2.658, 2.660, 2.932, deduzindo as
entradas com substituição tributária

Campo 14

transportar o valor das entradas de mercadorias e aquisição de serviços do
Exterior - CFOP 3.101, 3.102, 3.126, 3.127, 3.201, 3.202, 3.206, 3.211, 3.351 a
3.356, 3.503, 3.651, 3.930 e 3.949

Campo 15

transportar o valor das entradas de mercadorias e aquisição de serviços do Estado
e de outras unidades federadas - CFOP 1.401, 1.403 1.406 a 1.411, 1.414, 1.415,
1.652, 1.653, 1.659, 1.661, 1.662, 2.401, 2.403, 2.406 a 2.411, 2.414, 2.415,
2.652, 2.653, 2.659, 2.661, 2.662, 3.652, 3.653, referente a substituição tributária

Campo 16

transportar o valor das entradas de ativo imobilizado e material de uso ou
consumo - CFOP 1.551 a 1.557, 2.551 a 2.557, 3.551, 3.553 e 3.556

Campo 17

transportar o valor das aquisições de serviço de energia elétrica - CFOP 1.153,
1.207, 1.251 a 1.257, 2.153, 2.207, 2.251 a 2.257, 3.207 e 3.251

Campo 18

transportar o valor das aquisições de serviço de comunicação - CFOP 1.205,
1.301 a 1.306, 2.205, 2.301 a 2.306, 3.205 e 3.301

Campo 19

transportar o valor das entradas de mercadorias e aquisição de serviços - CFOP
não classificados nos campos anteriores

Campo 20

preenchimento automático

Quadro 08 - Valores Fiscais: Valor Base de Cálculo – Entradas
Campo 21

transportar o valor da base de cálculo das entradas de mercadorias e aquisição de
serviços no Estado - CFOP 1.101, 1102, 1111, 1113, 1116 a 1118, 1120 a 1.122,
1124 a 1126, 1.151, 1.152, 1.154, 1.201 a 1.204, 1.206, 1.208, 1.209, 1.351 a
1.356, 1.501, 1.503, 1.504, 1.651, 1.658, 1.660 e 1.932, deduzindo as entradas
com substituição tributária

Campo 23

transportar o valor da base de cálculo das entradas de mercadorias e aquisição de
serviços de outras unidades federadas - CFOP 2.101, 2102, 2.111, 2.113, 2.116 a
2.118, 2.120 a 2.122, 2.124 a 2.126, 2.151, 2.152, 2.154, 2.201 a 2.204, 2.206,
2.208, 2.209, 2.351 a 2.356, 2.501, 2.503, 2.504, 2.651, 2.658, 2.660, 2.932,
deduzindo as entradas com substituição tributária

Campo 24

transportar o valor da base de cálculo das entradas de mercadorias e aquisição de
serviços do exterior - CFOP 3.101, 3.102, 3.126, 3.127, 3.201, 3.202, 3.206,
3.211, 3.351 a 3.356, 3.503, 3.651, 3.930 e 3.949

Campo 25

transportar o valor da base de cálculo das entradas de mercadorias e aquisição de
serviços no Estado e de outras unidades federadas - CFOP 1.401, 1.403 1.406 a
1.411, 1.414, 1.415, 1.652, 1.653, 1.659, 1.661, 1.662, 2.401, 2.403, 2.406 a
2.411, 2.414, 2.415, 2.652, 2.653, 2.659, 2.661, 2.662, 3.652, 3.653, referente a
substituição tributária

Campo 26

transportar o valor da base de cálculo das entradas de ativo imobilizado e material
de uso ou consumo - CFOP 1.551 a 1.557, 2.551 a 2.557, 3.551, 3.553 e 3.556

Campo 27

transportar o valor da base de cálculo das aquisições de serviço de energia elétrica
- CFOP 1.153, 1.207, 1.251 a 1.257, 2.153, 2.207, 2.251 a 2.257, 3.207 e 3.251

Campo 28

transportar o valor da base de cálculo das aquisições de serviço de comunicação CFOP 1.205, 1.301 a 1.306, 2.205, 2.301 a 2.306, 3.205 e 3.301

Campo 29

transportar o valor da base de cálculo das entradas de mercadorias e aquisição de
serviços - CFOP não classificados nos campos anteriores

Campo 30

preenchimento automático

Quadro 08 - Valores fiscais: Valor Contábil - Saídas
Campo 31

transportar o valor das saídas de mercadorias e de serviços para o Estado - CFOP
5.101 a 5.106, 5.109 a 5.120, 5.122 a 5.125, 5.151 a 5.153, 5.155, 5.156, 5.201,
5.202, 5.205 a 5.210, 5.251 a 5.258, 5.301 a 5.307, 5.351 a 5.357, 5.359, 5.501,
5.502, 5.503, 5.651, 5.658, 5.660 e 5.932, deduzindo as saídas com substituição
tributária

Campo 33

transportar o valor das saídas de mercadorias e de serviços para outras unidades
federadas - CFOP 6.101 a 6.120, 6.122 a 6.125, 6.151 a 6.153, 6.155, 6.156,
6.201, 6.202, 6.205 a 6.210, 6.251 a 6.258, 6.301 a 6.307, 6.351 a 6.357, 6.359,
6.501, 6.502, 6.503, 6.651, 6.658, 6.660 e 6.932, deduzindo as saídas com
substituição tributária

Campo 34

transportar o valor das saídas de mercadorias e serviços para o Exterior - CFOP

7.101, 7.102, 7.105, 7.106, 7.127, 7.201, 7.202, 7.205, 7.206, 7.207, 7.210, 7.211,
7.251, 7.301, 7.358, 7.501, 7.651, 7.654, 7.930 e 7.949
Campo 35

transportar o valor das saídas de mercadorias e serviços para o Estado e para
outras unidades federadas - CFOP 5.401, 5.402, 5.403, 5.405, 5.408 a 5.415,
5.652 a 5.657, 5.659, 5.661, 5.662, 6.401 a 6.404, 6.408 a 6.415, 6.652 a 6.657,
6.659, 6.661, 6.662, referente a substituição tributária

Campo 36

transportar o valor das vendas de ativo imobilizado - CFOP 5.551 a 5.557, 6.551 a
6.557, 7.551, 7.553 e 7.556

Campo 39

transportar o valor das saídas de mercadorias e aquisição de serviços - CFOP não
classificados nos campos anteriores

Campo 40

preenchimento automático

Quadro 08 - Valores fiscais: Valor Base de Cálculo - Saídas
Campo 41

transportar o valor da base de cálculo das saídas de mercadorias e de serviços para
o Estado - CFOP 5.101 a 5.106, 5.109 a 5.120, 5.122 a 5.125, 5.151 a 5.153,
5.155, 5.156, 5.201, 5.202, 5.205 a 5.210, 5.251 a 5.258, 5.301 a 5.307, 5.351 a
5.357, 5.359, 5.501, 5.502, 5.503, 5.651, 5.658, 5.660 e 5.932, deduzindo as
saídas com substituição tributária

Campo 43

transportar o valor da base de cálculo das saídas de mercadorias e de serviços para
outras unidades federadas - CFOP 6.101 a 6.120, 6.122 a 6.125, 6.151 a 6.153,
6.155, 6.156, 6.201, 6.202, 6.205 a 6.210, 6.251 a 6.258, 6.301 a 6.307, 6.351 a
6.357, 6.359, 6.501, 6.502, 6.503, 6.651, 6.658, 6.660 e 6.932, deduzindo as
saídas com substituição tributária

Campo 44

transportar o valor da base de cálculo das saídas de mercadorias e serviços para o
exterior - CFOP 7.101, 7.102, 7.105, 7.106, 7.127, 7.201, 7.202, 7.205, 7.206,
7.207, 7.210, 7.211, 7.251, 7.301, 7.358, 7.501, 7.651, 7.654, 7.930 e 7.949

Campo 45

transportar o valor da base de cálculo das saídas de mercadorias e serviços para o
Estado e para outras unidades federadas - CFOP 5.401, 5.402, 5.403, 5.405, 5.408
a 5.415, 5.652 a 5.657, 5.659, 5.661, 5.662, 6.401 a 6.404, 6.408 a 6.415, 6.652 a
6.657, 6.659, 6.661, 6.662, referente à substituição tributária

Campo 46

transportar o valor da base de cálculo das vendas de ativo imobilizado - CFOP
5.551 a 5.557, 6.551 a 6.557, 7.551, 7.553 e 7.556

Campo 49

transportar o valor da base de cálculo das saídas de mercadorias e aquisição de
serviços - CFOP não classificados nos campos anteriores

Campo 50

preenchimento automático

Quadro 09 - Débitos de ICMS
Campo 51

transportar os valores devidos por saídas com débito do ICMS, da coluna do
quadro correspondente do Livro Registro de Apuração do ICMS

Campo 52

transportar os valores correspondentes a outros débitos do ICMS, inclusive o
decorrente de substituição tributária, nas situações previstas no RICMS

Campo 53

transportar os estornos de crédito do ICMS, nas situações previstas no RICMS

Campo 54

transportar os valores devidos nas prestações interestaduais, referentes ao
diferencial de alíquota decorrente da utilização de serviço cuja prestação se tenha
iniciado em outra unidade federada e não esteja vinculado a operação ou
prestação subsequente, alcançada pela incidência do imposto

Campo 55

transportar o valor dos saldos credores dos estabelecimentos centralizados, no
caso de empresas com apuração centralizada, conforme situação prevista no
RICMS - CFOP 1.605, 5.602

Campo 56

transportar o valor correspondente ao estorno de créditos de bens do ativo
imobilizado, nas situações previstas no RICMS

Campo 57

CFOP 5.606

Campo 58

transportar o valor correspondente ao imposto com dilação, na inscrição auxiliar,
para o estabelecimento enquadrado no regime de dilação de prazo por expansão

Campo 59

transporte de créditos acumulados para habilitação no SISCRED, conforme
norma de procedimento própria

Campo 60

preenchimento automático

Quadro 10 - Créditos de ICMS
Campo 61

transportar o valor do saldo credor do mês anterior, se existente

Campo 62

transportar os valores devidos por entradas com crédito do ICMS da coluna do
quadro correspondente do Livro Registro de Apuração do ICMS

Campo 63

transportar os valores correspondentes a outros créditos do ICMS, nas situações
previstas no RICMS - CFOP 1.603 e 2.603

Campo 64

transportar os estornos de débito do ICMS, nas situações previstas no RICMS

Campo 65

transportar o valor dos saldos devedores dos estabelecimentos centralizados no
caso de empresas com apuração centralizada, e o imposto com direito a dilação,
para o estabelecimento enquadrado no regime de dilação de prazo por expansão CFOP 1.602 e 5.605

Campo 66

transportar o valor correspondente ao crédito devido pela aquisição de bens do
ativo imobilizado, nas situações previstas no RICMS - CFOP 1.604

Campo 67

transportar o valor correspondente ao crédito devido pela aquisição de materiais
de uso ou consumo, nas situações previstas no RICMS

Campo 68

transportar os valores de ICMS recolhidos antecipadamente, dentro do mês de
referência, nas situações previstas no RICMS

Campo 69

créditos recebidos por transferência, conforme norma de procedimento do
SISCRED - CFOP 1.601

Campo 70

preenchimento automático

Quadro 11- Apuração do ICMS no Período
Campo 80

preenchimento automático, se for saldo credor

Campo 90

preenchimento automático, se for saldo devedor

Anexo II da NPF N. 105/2014
Campo 1

Informar a expressão “SEM MOVIMENTO”, na hipótese
em que não tenham ocorrido operações sujeitas à
substituição tributária

Campo 2

Informar a expressão “GIA-ST DE RETIFICAÇÃO”,
quando a GIA-ST estiver retificando outra entregue
anteriormente, referente ao mesmo período

Campo 3

Data
de Informar a data de vencimento da GIA-ST, de acordo com
Vencimento do a inscrição, no formato DD/MM/AAAA
Imposto

Campo 4

Sigla da UF Informar a sigla “PR”
Favorecida

Campo 5

Período
de Informar mês e ano do período de apuração do imposto, no
Referência
formato MM/AAAA

Campo 6

Inscrição
Informar o número da inscrição estadual
Estadual
na
UF Favorecida

Campo 7

Valor
Produtos

Campo 8

Valor do IPI

Informar o valor do IPI incidente sobre os produtos sujeitos
à substituição tributária

Campo 9

Despesas
Acessórias

Informar o valor do frete, do seguro e de outras despesas
acessórias cobradas ou debitadas ao destinatário

dos Informar o valor total dos produtos sujeitos à substituição
tributária

Campo 10 Base de
Informar o valor que serviu de base para cálculo do ICMS
Cálculo do
da operação
ICMS Próprio
Campo 11 ICMS Próprio Informar o valor total do ICMS da operação
Campo 12 Base
Cálculo
ICMS-ST

de Informar o valor do ICMS retido por substituição tributária,
do inclusive os valores do ICMS-ST que foram recolhidos
antecipadamente por operação

Campo 13 ICMS Retido a) Informar o valor do ICMS retido por substituição
tributária, inclusive os valores do ICMS-ST que foram
por ST
recolhidos antecipadamente por operação.
b) Para os remetentes de gasolina estabelecidos em outras
unidades federadas, preencher com o valor do FECOP
informado no campo 39.
Nova redação dada ao campo 13 pelo inciso II do art.1º da NPF
60/2016, em vigor a partir de 17.6.2016.
Redação original em vigor de 3.11.2014 até 1.5.2016:
“informar o valor do ICMS a ser retido por substituição tributária,
inclusive os valores do ICMS-ST que foram recolhidos
antecipadamente”
Redação dada pelo art. 2º da NPF 45/2016 em vigor de 2.5.2016 a
16.6.2016:
“Informar o valor do ICMS retido por substituição tributária, inclusive
os valores do ICMS-ST que foram recolhidos antecipadamente por
operação”

Campo 14 ICMS
Informar o valor correspondente ao ICMS creditado em
Devoluções de função de devolução de mercadorias sujeitas à substituição
tributária e ao diferencial de alíquota a que se refere a EC Mercadorias
Emenda Constitucional n. 87/2015
Campo 15 ICMS
Informar o valor do ICMS de ressarcimento e/ou restituição
Ressarcimento em conta gráfica, a serem apropriados no período de
s/Restituições referência
Campo 16 ICMS Crédito Informar o valor do campo 20 - Crédito para o Período
do
Período Seguinte, constante da GIA-ST do período anterior, se for o
Anterior
caso.
Campo 17 Pagamentos
Antecipados

Informar os valores recolhidos antecipadamente de ICMS,
por substituição tributária e relativos ao diferencial de
alíquota de que trata a EC 87/2015

Campo 18 ICMS
Diferencial de
Alíquota (EC
87/2015)

Para contribuintes localizados em outras unidades federadas,
informar o valor do ICMS devido ao Estado do Paraná a
título de diferencial de alíquota de que trata a EC 87/2015,
inclusive aqueles que foram recolhidos antecipadamente por
operação
Nova redação dada ao campo 18 pelo inciso II do art.1º da NPF
60/2016, em vigor a partir de 17.6.2016.
Redação original em vigor de 3.11.2014 até 1.5.2016:
“informar o valor devido referente ao ICMS-ST (Campo 13 menos
Campos 14, 15, 16 e 17)”
Redação dada pelo art. 2º da NPF 45/2016 em vigor de 2.5.2016 a
16.6.2016:
“Informar o valor do ICMS devido ao Estado do Paraná a título de
diferencial de alíquota de que trata a EC 87/2015, inclusive aqueles que
foram recolhidos antecipadamente por operação”

Campo 18- Estorno
Débito
A
FECOP

de Campo com preenchimento automático com os valores
devidos a título do FECOP, informados no campo 39

Campo 19 Repasse
de Informar o valor do ICMS-ST devido, relativamente às
ICMS-ST
operações de venda de combustíveis derivados de petróleo,
Combustíveis cujo imposto foi recolhido anteriormente.
Este campo deve ser preenchido somente em duas situações:
a) pela refinaria de petróleo que efetuar o cálculo de repasse,
conforme relatórios recebidos de distribuidoras de
combustíveis, de importador e de TRR - Transportador

Revendedor Retalhista;
b) pelo distribuidor de combustíveis que tiver a recolher
complemento de ICMS-ST relativo à diferença entre o valor
definido como base de cálculo da unidade federada
favorecida e o valor a ser repassado pela refinaria de
petróleo para a mesma unidade federada, relativo às mesmas
operações
Campo 20 Crédito para o Campo com preenchimento automático, caso a soma dos
Período
valores dos Campos 13, 18 e 19 seja inferior a soma dos
Seguinte
valores dos Campos 14, 15, 16, 17 e 18-A

Campo 21 Total ICMS a
Recolher
Campo 22 Nome da UF
Favorecida
Campo 23 Nome, Firma
ou
Razão
Social
Campo 24 DDD/Telefone
Campo 25 Endereço
Completo
Campo 26 Município/UF
Campo 27 CEP
Campo 28 Inscrição
CNPJ

no

Campo 29 Nome
do
Declarante
Campo 30 CPF/MF
Campo 31 Cargo
do
Declarante na
Empresa

DDD/Telefone
Campo 32
Campo 37 Distribuidora
de
Combustíveis
ou TRR

Assinalar, se o substituto for distribuidora de combustíveis
ou TRR, se realizou operações com combustíveis derivados
de petróleo destinadas ao Paraná, cujo imposto tenha sido
retido anteriormente

Campo 38 Substituto
Tributário

Assinalar se houve transferências de mercadorias para filial
do contribuinte localizada no Estado do Paraná, relativas a
produtos sujeitos à substituição tributária

Campo 39 FECOP
Devido

Informar o valor do ICMS devido ao Estado do Paraná a
título do FECOP, calculado à alíquota de 2% sobre o valor
das operações

Campo 40 FECOP
Informar o valor do FECOP recolhido anteriormente na
Devolução de devolução de mercadoria
Mercadoria
Campo 41 FECOP
Pagamento
Antecipado

Informar o
recolhimento
antecipadamente por operação

do

FECOP

efetuado

Campo 42 FECOP
Informar o valor do FECOP de ressarcimento e/ou
Ressarcimento restituição em conta gráfica, a serem apropriados no período
s/Restituições de referência
Campo 43 FECOP
Informar o valor do campo 44 – FECOP Crédito para o
Credito
do Período Seguinte, constante da GIA-ST do período anterior,
Mês Anterior se for o caso
Campo 44 FECOP
Campo com preenchimento automático, caso a soma dos
Crédito para valores dos Campos 40, 41, 42 e 43 seja superior ao valor do
Período
Campo 39
Seguinte
Campo 45 FECOP
Recolher

a Campo com preenchimento automático, caso a soma dos
valores dos Campos 40, 41, 42 e 43 seja inferior ao valor do
Campo 39
O recolhimento do valor apurado neste campo deve ser feito
exclusivamente em GR-PR com o código 504-5, no
vencimento previsto para a inscrição estadual

Nova redação dada ao Anexo II pelo art. 2º da NPF 045/2016, produzindo efeitos a partir de 2.5.2016.
Redação original em vigor de 3.11.2014 até 1.5.2016:

ANEXO II da NPF n. 105/2014
Campo 1
informar a expressão “SEM MOVIMENTO”, na hipótese em que não tenham ocorrido
operações sujeitas à substituição tributária
Campo 2

informar a expressão “GIA-ST DE RETIFICAÇÃO”, quando a GIA-ST estiver
retificando outra entregue anteriormente, referente ao mesmo período

Campo 3

informar a data de vencimento do ICMS-ST no formato DD/MM/AAAA

Campo 4

informar a sigla “PR”

Campo 5

informar mês e ano do período de apuração do ICMS-ST, no formato MM/AAAA

Campo 6

informar o número da inscrição estadual

Campo 7

informar o valor total dos produtos sujeitos à substituição tributária

Campo 8

informar o valor do IPI incidente sobre os produtos sujeitos à substituição tributária

Campo 9

informar o valor do frete, do seguro e das outras despesas acessórias cobradas ou
debitadas ao destinatário

Campo 10

informar o valor que serviu de base para cálculo do ICMS próprio

Campo 11

informar o valor total do ICMS próprio

Campo 12

informar o valor total da base que serviu de cálculo para retenção do ICMS, inclusive
referente às notas fiscais cujo ICMS-ST tenha sido recolhido antecipadamente

Campo 13

informar o valor do ICMS a ser retido por substituição tributária, inclusive os valores
do ICMS-ST que foram recolhidos antecipadamente

Campo 14

informar o valor correspondente ao ICMS creditado em função de devolução de
mercadorias sujeitas à substituição tributária

Campo 15

informar o valor do ressarcimento do ICMS a ser apropriado no período de referência

Campo 16

informar o valor do crédito para o período seguinte (Campo 20), constante da GIA-ST
de período anterior, se for o caso

Campo 17

informar, englobadamente, os valores de ICMS-ST recolhidos antecipadamente

Campo 18

informar o valor devido referente ao ICMS-ST (Campo 13 menos Campos 14, 15, 16 e
17)

Campo 19

informar o valor do ICMS-ST devido, relativamente às operações de venda de
combustíveis derivados de petróleo, cujo imposto foi recolhido anteriormente. Este
campo deve ser preenchido somente em duas situações:
a) pela refinaria de petróleo que efetuar o cálculo de repasse, conforme relatórios
recebidos de distribuidoras de combustíveis, de importador e de TRR - Transportador
Revendedor Retalhista;
b) pelo distribuidor de combustíveis que tiver a recolher complemento de ICMS-ST
relativo à diferença entre o valor definido como base de cálculo da unidade federada
favorecida e o valor a ser repassado pela refinaria de petróleo para a mesma unidade
federada, relativo às mesmas operações

Campo 20

informar o valor do crédito de ICMS/ST a ser apropriado no período seguinte, caso a
soma dos valores dos Campos 14, 15, 16 e 17 seja superior ao valor do Campo 13.

Campo 21

informar o valor do ICMS substituição tributária a recolher (soma dos Campos 18 e
19)

Campo 22

informar a expressão “Paraná”

Campo 23

informar o nome, a firma ou o nome empresarial do substituto declarante

Campo 24

informar o número do DDD e do telefone do substituto, para contato

Campo 25

informar o logradouro, o número e o complemento do endereço do substituto

Campo 26

informar o município e a sigla da UF do substituto tributário

Campo 27

informar o número do CEP - Código de Endereçamento Postal do endereço do
substituto

Campo 28

informar o número da inscrição do contribuinte substituto no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas - CNPJ

Campo 29

informar o nome do declarante, que deverá ser sócio, gerente, contabilista ou pessoa
legalmente autorizada pelo contribuinte substituto

Campo 30

informar o número da inscrição do declarante no CPF - Cadastro de Pessoas Físicas
do Ministério da Fazenda

Campo 31

informar o cargo do declarante na empresa

Campo 32

informar o DDD e o telefone do declarante, para contato

Campo 33

informar o DDD e o fax do declarante, para contato

Campo 34

informar o “e-mail do declarante, para contato

Campo 35

informar o local e a data do preenchimento da GIA-ST

Campo 36

preencher com a expressão “Substituição Tributária referente à (identificação do
produto)”, seguido do número do decreto ou da instrução da SEFA que instituiu o
regime, ou citar o número do termo de acordo, no caso de substituição tributária
instituída por regime especial. Se, no período, não ocorreram operações sujeitas à
substituição tributária, este campo deverá conter a expressão “Sem Movimento”

Campo 37

assinalar, se o substituto for distribuidora de combustíveis ou TRR, se realizou
operações com combustíveis derivados de petróleo cujo imposto já tenha sido retido
anteriormente destinadas ao Paraná

Campo 38

assinalar se houve transferências efetuadas para filial do sujeito passivo localizada no
Estado do Paraná, relativa a produtos sujeitos à substituição tributária

ANEXO III DA NPF N. 105/2014
REQUERIMENTO PARA RETIFICAÇÃO DE GIA/ICMS OU DE GIA-ST
Identificação do Contribuinte
Nome empresarial
CAD/ICMS

CNPJ

Identificação do requerente (sócio, representante legal ou contabilista)
Nome completo
Cargo
CPF

Telefone

e-mail

A empresa acima identificada vem requerer a retificação da GIA/ICMS, ou da GIA-ST, do(s)
período(s) abaixo informado(s), tendo em vista que a declaração anteriormente enviada à
Coordenação da Receita do Estado, foi entregue com dados incorretos por culpa exclusiva do
contribuinte.
Mês
referência

Valor do saldo GIA
apresentada

Saldo (D/C/SZ)

Valor do saldo GIA de
Retificação

Saldo (D/C/SZ)

Descrição do(s) motivo(s) da retificação e indicação do(s) campo(s) da GIA alterado(s):

Nestes Termos,
Pede Deferimento.
___________________em_____de____________________de ______.
__________________________________
Assinatura (sócio ou contabilista)
Documentos anexados
()

Cópia da GIA/ICMS ou GIA-ST a ser retificada

()

Cópia da GIA/ICMS ou GIA-ST de retificação com o número de controle

()

Cópia dos Livros de Registro de Entrada, de Saída e de Registro de Apuração do ICMS, do

período da GIA de Retificação;
()

Recibo de Entrega da EFD

()

Procuração com outorga de poderes com reconhecimento de firma do representante legal

()

Outros documentos:

Este requerimento é parte integrante da NPF nº 105/2014 e pode ser apresentado em mais de uma
folha.
CC Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em
relação aos signatários.
CP Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante.

