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   Altera o artigo 5º do Projeto de Lei nº 146/2018 – Mensagem 43/2018, que passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 5º O recolhimento ao FEEF/MT pelos contribuintes mencionados nos incisos II e III do
artigo 3º, será efetuado no valor que resultar da aplicação dos percentuais abaixo indicados,
sobre o valor total das Notas Fiscais relativas às aquisições interestaduais de mercadorias
realizadas no período:

I - percentual variável de acordo como CNAE-Fiscal dos contribuintes do setor atacadista e
distribuidor de gêneros alimentícios, enquadrados na Lei nº 9855 de 6 de dezembro de 2012:

 0,39% (trinta e nove centésimos por cento) para os CNAE-Fiscal 4639-7/01 e 4691-5/00;a.
0,79% (setenta e nove centésimos por cento) para os CNAE-Fiscal 4646-0/02; 4633-8/01, 4649-4/08 eb.
4686-9/02;
0,59% (cinquenta e nove centésimos por cento) para o CNAE-Fiscal 4446-0/01;c.

II - 2% (dois por cento) para os contribuintes do setor atacadista e varejista de matérias de
construção, enquadrados nas disposições da Lei nº 9480 de 17 de outubro de 2010.

 

JUSTIFICATIVA

              A presente proposta de Emenda ao Projeto de Lei tem por objetivo corrigir um equivoco em relação
ao percentual incidente do Fundo Estadual de Estabilização Fiscal – FEEP incidente sobre o segmento de
comércio atacadista e distribuidores de produtos alimentícios proposto no Projeto de Lei nº 146/2018..

            Inicialmente cabe o esclarecimento que durante todas as discussões ocorridas para implantação do
FEEF sempre se discutiu que a incidência seria no percentual de 10% aplicado sobre o valor do beneficio
fiscal concedido.

       Nas discussões à época comandada pela Secretaria Estadual de Fazenda e pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, sempre houve a compreensão de que a incidência do FEEF seria sempre
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sobre o valor do benefício fiscal. Por diversas vezes, durante as discussões, houve a simulação do cálculo e
a explicitação dos percentuais que incidiria sobre as empresas levando em consideração somente o
beneficio em relação a cada CNAE-Fiscal.

          O que ficou convencionado é que, por exemplo, as empresas CNAE-Fiscal 4639-7/01 - sem os
benefícios da Lei nº 9885/2012 possuem uma carga média de 12%. Os contribuintes beneficiários da Lei nº
9855/2012 possuem uma carga 8,1%. A diferença existente entre os não beneficiados e os beneficiados é de
3,9% (12-8,1).

          Exatamente sobre a diferença (beneficio) de 3,9% é que foi acordado durante as reuniões entre a
SEDEC, SEFAZ e AMAD que seria aplicado o percentual de 10%, que resultaria na contribuição da AMAD
para o FEEF.

           Assim, conto com o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente emenda modificativa.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 29 de Maio de 2018

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual
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