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RESUMO 
 
 

ICMS ST: PARA EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL RESUMO O ICMS é o 
imposto estadual recolhido pela circulação de mercadoria ou serviço. Com a aplicação da 
substituição tributaria o imposto será antecipado, ou seja, toda carga tributaria do ICMS já é 
recolhido na primeira saída do produto ou serviço quando há uma saída subsequente, não 
passando de obrigação por obrigação para os próximos contribuintes que seria, comercio 
atacadista, comercio varejista ate o seu consumo final, ou ate mesmo quando a operação for 
interestadual que caberá ao contribuinte a função de substituto tributário. O trabalho aborda o 
imposto para as empresas de Regime Tributárias Simples Nacionais, pois ainda há muitas 
duvidas referente aos cálculos, ao IVA usado, sendo o original ou o ajustado, das alíquotas 
para calculo do ICMS próprio, pois se tratando deste regime simplificado as alíquotas também 
são simplificadas, porem não utilizadas para fins de calculo de ICMS ST, por fim o andamento 
do imposto, desde a visão fiscal ate a visão do consumidor final. O tema aplicado é de extrema 
importância, pois abrange o imposto estadual sobre a circulação de mercadorias, assim como, 
deve ser aplicar e quanto deve ser pago, ate mesmo quanto é o desembolso pago pelo 
consumidor final, o trabalho aplica o imposto para contribuintes sujeitos a norma do Regime 
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuição devidos pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte “Simples Nacional”, que de fato é um regime de tributação bem 
viável, benéfico e pratico de ser utilizado. O trabalho objetivou analisar, e aplicar a substituição 
tributaria de forma pratica e clara, de acordo com a regulamentação do estado de São Paulo, 
convênios, entre outros. Desta forma conclui se que, a substituição tributaria é para o fisco bem 
benéfico, pois além de diminuir os contribuintes a serem fiscalizados o imposto já é recolhido 
antecipado, assim antes mesmo de chegar à mão do consumidor final, pois o mesmo já estará 
recolhido, já para o contribuinte não será tão benéfico, pois o custo do seu produto será mais 
caro e terá a obrigação de fazer o pagamento do imposto e repassar para o consumidor final, 
desta forma disponibilizando um valor a mais dentro do seu orçamento para que seja cumprida 
a legislação estadual, e por fim o consumidor final que faz o desembolso do pagamento, pois 
indiretamente o contribuinte embute todos os encargos no seu preço final e também o ICMS 
ST, assim finalizando a circulação de mercadoria e a carga tributaria. Palavras-chave: ICMS, 
ICMS ST e Simples Nacional. 


