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Orientação Técnica EFD nº 003/2010 

Dispõe sobre a antecipação tributária, 
sem encerramento de fase de tributação, e 

 seu registro na Escrituração Fiscal Digital (EFD). 
 

 
 As operações sujeitas à antecipação tributária, nos termos do RICMS, deverão ser 
informadas na Escrituração Fiscal Digital (EFD), detalhadamente, por meio de ajustes 
provenientes de documentos fiscais, conforme orientações a seguir: 
 

1. Registro 0460: TABELA DE OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL 

Criar um código e cadastrar o texto descritivo abaixo, representativo da observação do lançamento 
fiscal atinente à operação sujeita à antecipação tributária: 
 

o Campo 02 [COD_OBS] = (livre preenchimento); 
o Campo 03 [TXT] = "Antecipação Tributária”. 

 

2. Registro C100 - NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 
1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) E NF-e (CÓDIGO 55). 

Informar a nota fiscal - códigos 01, 1B, 04 e 55 - que documentou a operação sujeita à antecipação 
tributária. 
 

3. Registro C195: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 01, 1B, 04 
E 55) 

Informar o código da observação do lançamento fiscal referente à operação sujeita à antecipação 
tributária, previamente cadastrado na Tabela de Observações do Lançamento Fiscal. 
 

o Campo 02 [COD_OBS] = (campo 02 do Registro 0460). 

4. Registro C197: OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E 
INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL 

Detalhar, através de códigos de ajustes por nota fiscal, constantes da Tabela 5.3, as espécies de 
operações sujeitas à antecipação tributária, relacionadas a seguir: 

4.1. ICMS antecipado (1240), recolhido ou a recolher, com débito lançado por 
TAFD, nas entradas ou saídas, informado no período da escrituração do 
documento fiscal, após a efetiva entrada ou saída das mercadorias - Dec. 
13.640/ 97 - Art. 109 A, XII  e Portaria 066/2006, art. 8º (Regime de Competência): 

a. Crédito  

 
o Campo 02 [COD_AJ] = “RN00000002”; 
o Campo 07 [VL_ICMS] = (valor do crédito de ICMS antecipado (1240), recolhido ou a recolher, 

proveniente de NF). 

b. Débito Especial 

 
o Campo 02 [COD_AJ] = “RN70000003”; 



 

 

o Campo 07 [VL_ICMS] = (valor do Débito Especial lançado por TAFD, recolhido ou a recolher, 
proveniente de NF). 

4.2. ICMS antecipado (1240), retido e destacado nos campos BC-ST e ICMS-ST 
da NF de entrada, pelo contribuinte substituto tributário de outra Unidade da 
Federação, por opção própria, concedido através de regime especial de 
tributação (art. 662-B, inciso V, alínea “b”, do RICMS): 

a. Crédito 

 
o Campo 02 [COD_AJ] = “RN00000010”; 
o Campo 07 [VL_ICMS] = (valor do crédito de ICMS antecipado (1240), retido e destacado no 

campo ICMS-ST da NF de entrada, pelo contribuinte substituto tributário de outra Unidade da 
Federação, por opção própria, concedido através de regime especial de tributação). 

b. Débito Especial 

 
o Campo 02 [COD_AJ] = “RN70000005”; 
o Campo 07 [VL_ICMS] = (valor do débito especial, retido e destacado no campo ICMS-ST da 

NF de entrada, pelo contribuinte substituto tributário de outra Unidade da Federação, por 
opção própria, concedido através de regime especial de tributação). 

 

4.3. ICMS antecipado (1240), recolhido ou a recolher, com débito lançado por 
TAFD, nas entradas ou saídas, informado em período diverso da escrituração do 
documento fiscal, após a efetiva entrada ou saída das mercadorias - Dec. 
13.640/ 97 - Art. 109 A, XII  e Portaria 066/2006, art. 8º (Regime de Caixa): 

a. Período da efetiva entrada ou saída das mercadorias: escrituração do 
documento fiscal, sem crédito, nem débito especial antecipados – simplesmente 
Informativo 

 
o Campo 02 [COD_AJ] = “RN99990004”; 
o Campo 08 [VL_OUTROS] = (valor da operação). 

 

5. Registro E111: AJUSTE/BENEFÍCIO/INCENTIVO DA APURAÇÃO DO ICMS. 

 
Detalhar, por meio de códigos de ajustes na apuração, constantes da Tabela 5.1.1, a origem do 
crédito e do débito especial antecipados, a serem lançados no Registro E110. 

5.1. ICMS antecipado (1240), recolhido ou a recolher, com débito lançado por 
TAFD, nas entradas ou saídas, informado em período diverso da escrituração do 
documento fiscal, após a efetiva entrada ou saída das mercadorias - Dec. 
13.640/ 97 - Art. 109 A, XII  e Portaria 066/2006, art. 8º (Regime de Caixa): 

 
a. Período do pagamento do Débito Especial (Regime de Caixa): escrituração 

do crédito e do débito especial antecipados, referentes ao documento fiscal 
anteriormente informado no período da efetiva entrada ou saída das 
mercadorias: 



 

 

i. Crédito 

o Campo 02 [COD_AJ_APUR] = “RN022003”; 
o Campo 04 [VL_AJ_APUR] = (valor do crédito de ICMS antecipado (1240), 

informado em período diverso ao da escrituração do documento fiscal). 

ii. Débito Especial 

o Campo 02 [COD_AJ_APUR] = “RN055001”; 
o Campo 04 [VL_AJ_APUR] = (valor do débito especial antecipado (1240), 

informado em período diverso ao da escrituração do documento fiscal). 

6. Registro E110: APURAÇÃO e EXTRA-APURAÇÃO DO ICMS – OPERAÇÕES 
PRÓPRIAS. 

Lançar, na apuração, o valor do crédito do ICMS antecipado, e na extra-apuração, o do débito 
especial antecipado, decorrentes dessa Orientação Técnica.  
 

o Campo 07 [VL_AJ_CREDITOS] = (acrescentar ao valor já apurado neste campo o somatório 
dos valores dos créditos do ICMS antecipados (1240), informados no campo 07 [VL_ICMS] 
do registro C197, conforme itens 4.1.a e 4.2.a); 

 
o Campo 15 [DEB_ESP] = (acrescentar ao valor já apurado neste campo o somatório dos 

valores dos débitos especiais, informados no campo 07 [VL_ICMS] do registro C197, 
conforme itens 4.1.b e 4.2.b, bem como no campo 04 [VL_AJ_APUR] do Registro E111, 
conforme item 5.1.a.ii). 

 

7. REGISTRO E113: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO 
DO ICMS – IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS. 

 

7.1 Identificar os documentos fiscais relacionados aos ajustes na apuração, 
realizados no Registro E111: 

 
o Apenas o campo 08 (COD_ITEM) não precisa ser preenchido. 

 

8. Registro E116: OBRIGAÇÕES DO ICMS A RECOLHER – OPERAÇÕES 
PRÓPRIAS: 

Detalhar as obrigações do ICMS a recolher nas operações próprias, extra-apuração, do registro E110, 
decorrentes dessa Orientação Técnica: 
 

o Campo 02 [COD_OR] = “005”; 
o Campo 03 [VL_OR] = (o somatório dos valores de ICMS antecipados, recolhidos ou a 

recolher, no código 1240); 
o Campo 05 [COD_REC] = “1240”. 
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