
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO

1ª UNIDADE REGIONAL DE TRIBUTAÇÃO

REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO/EXCLUSÃO DE TADF  1   ELETRÔNICO  

Empresa:                           Inscrição:

      Sr. Diretor,

      Pelo  presente,  requeremos  alteração/exclusão  do(s)  TADF(s)  relacionado(s)  abaixo,  pelos 
motivos expostos, anexando ao processo cópia(s) da(s) not (s) fiscal(is), com respectivo(s)  selo(s) de 
digitação e, documento(s) necessário(s) à análise do pleito.

Nº Nº TADF NF MOTIVO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Data: ____/ ____/ 2008.        (ass.)____________________________                         ______________
                                                               Nome:                                                                                            Telefone fixo
                                                               CPF: 

ANÁLISE DO AUDITOR FISCAL

(      ) DEFERIDO       (       ) DEFERIDO PARCIALMENTE    (        ) INDEFERIDO

Anotações: _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
- Nos casos de deferimento parcial ou indeferimento, observar na última página do processo o(s) 
documento(s) fiscal(is) indeferido(s), com respectivo(s) motivo(s).

        Data: ____/ ____/ _____.               _____________________________
                                                                                   Nome/rubrica  e matrícula do Auditor Fiscal

PROCESSAMENTO

       Data: ____/ _____/ ____.               ___________________________
                                                                                  Nome/Rubrica e matrícula do servidor 

1 TADF – Termo de Apreensão de Documento Fiscal



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO

1ª UNIDADE REGIONAL DE TRIBUTAÇÃO

Procedimentos necessários para solicitação de 
 alteração/exclusão de TADF Eletrônico

1  -  Preencher  requerimento  de  alteração/exclusão  de  TADF  Eletrônico,  observando, 
obrigatoriamente:

1.1 – Para cada documento fiscal que pleiteia  a alteração/exclusão,  preencher o número do 
TADF Eletrônico, número da nota fiscal e a justificativa fundamentada, na forma do item 4; 

1.2 – Juntar ao processo os anexos, básicos e específicos, conforme item 4;

            1.3 – Pôr nome, CPF e assinatura do requerente

1.4 – Pôr telefone fixo e nome de pessoa para possível contato

2 – Justificativas (apostas ao lado do número da nota fiscal que se pleiteia a exclusão):

Informações básicas 

2.1 - Informar a utilização da mercadoria para a empresa: uso, consumo, ativo fixo, 
mercadoria para comercialização, matéria-prima, insumos de industrialização.Ex: mercadoria é 

destinada ao ativo fixo.

2.2 - Se empresa possue regime especial (ex: Simples, Atacadista, Medicamento, etc), informar 
“Empresa é optante...”. Ex: Empresa é optante do Regime Especial de Atacadista.

3 – Objetos de requerimento

3.1 -  Se mercadoria com isenção, não-incidência ou imunidade,  informar o benefício do 
RICMS/RN. Ex:  Mercadoria isenta de ICMS.

Nota: sugerimos pôr o artigo do Regulamento do ICMS que ampara o benefício 
fiscal, para fins de melhor análise da operação. 



3.2 –  Se  a  operação  com  diferimento,  suspensão,  exportação,  não-incidência  ou 
imunidade, informar a operação, o benefício do RICMS/RN que o  fundamenta  (ver 
item 4). Ex: Retorno de conserto. Operação com suspensão de ICMS.

Nota: sugerimos pôr o artigo do Regulamento do ICMS que ampara o benefício 
fiscal, para fins de melhor análise da operação. 

3.3  –  Se  a  mercadoria  adquirida é  tributada,  porém não é  sujeita  à  antecipação ou  
substituição  tributária,  informar  tal  condição.  Ex:  mercadoria  não  é  sujeita  ao  ICMS  
Antecipado

3.4 – Se a mercadoria adquirida é sujeita ao ICMS Antecipado ou Substituto:

– Se possue benefício fiscal  da redução de base  de cálculo,  informar tal 
condição e a disposição do Regulamento do ICMS/RN que a fundamenta. 
Ex: Produtos de informática. Produto com redução de base de cálculo, de 
acordo com o art. 103 do RICMS/RN

– Se foi cobrado valor agregado maior, informar o valor agregado correto. 
Ex: empresa adquire “água sanitária” para revenda e foi cobrado com valor 
agregado de 30 %, quando o correto seria 10 %. Redação proposta:  Água 
Sanitária.  Mercadoria  para  revenda  é  sujeita  ao  ICMS Antecipado  com 
valor agregado de 10 %.

– Se  foi  cobrado  valor  agregado  menor,  informar  o  valor  agregado 
correto. Ex: empresa adquire “móveis” e foi cobrado com valor agregado de 
10 %, quando o correto seria 30 %. Redação proposta: Móveis. Mercadoria 
para revenda sujeita ao ICMS Antecipado com valor agregado de 30 %.

– Se  não  foi  cobrado  o  imposto  antecipado  ou  substituto,  sendo  este 
devido,  informar  tal  condição.  Ex:  empresa  adquire  tintas,  não  sendo 
cobrado  o  ICMS  Substituto.  Redação  Proposta.  Tintas  para  revenda.  
Produto sujeito ao ICMS Substituto.

– Se  foi  cobrado  imposto  antecipado  de  mercadorias  com  alíquota  de 
ICMS maior que o devido, o contribuinte deve informar tal fato, anotando 
no  documento  fiscal  as  mercadorias  que  possuem  menor  alíquota.  Ex: 
empresa adquire numa mesma nota fiscal sabonetes e perfumes. O auditor do 
posto fiscal  cobra  o ICMS Antecipado utilizando a  alíquota  de 25 %. O 
contribuinte deve anotar na nota fiscal que pleitei a alteração as mercadorias 
com  alíquota  de  17  %  (no  caso,  os  sabonetes).  Redação  proposta: 
Mercadorias  sujeitas  as  alíquotas  de  25  %  e  17  %.  Cobrar  ICMS 
Antecipado considerando tal fato, de acordo com anotações feitas no corpo 
da nota fiscal.

3.5 - Digitação em duplicidade. Redação proposta: nota fiscal digitada em duplicidade.

3.6 - Nota fiscal com imposto já pago. Redação proposta: Imposto pago pela ... (FCB, 
GNRE), nº ......(ver documentos a serem anexados – item 4)



3.7  -  Nota  fiscal  com  imposto  substituto  destacado  e  a  emitente  possue  inscrição  
estadual substituta. Redação proposta: Nota fiscal com imposto substituto  destacado  e  a  
empresa emitente possue inscrição estadual substituta.

3.8 - Cobrança em nota fiscal de devolução de venda. Redação proposta: nota fiscal  
corresponde à devolução da nossa nota fiscal de venda nº....(ver documentos a serem  anexados  – 
item 4)

3.9 - Cobrança em nota fiscal de compra de mercadoria, a qual foi devolvida. 

– Caso 1 – Houve emissão de nota fiscal de devolução. Redação proposta: 
Nota  fiscal  foi  ....  (total,  parcialmente)  devolvida  através  da  nossa  nota  
fiscal nº .... (ver documentos a serem anexados – item 4)

– Caso 2 – Não houve emissão de nota fiscal de devolução. Redação proposta: 
Nota fiscal foi devolvida, conforme cópia da nota fiscal de entrada e livro de  
entrada, anexo.
(ver documentos a serem anexados – item 4)

OBSERVAÇÃO: O AUDITOR FISCAL DO SETOR DE TADF, A 
FIM DE RESGUARDAR  O INTERESSE O ESTADO DO RIO 
GRANDE  DO  NORTE,  PODERÁ  SOLICITAR  OUTROS 
DOCUMENTOS  QUE  ENTENDER  NECESSÁRIO  PARA 
COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO ANALISADA. 
4 – Anexos

4.1 -  Básico



Cópia legível do documento fiscal e correspondente selo de digitação

4.2 -  Específicos (apresentados juntamente com os anexos básicos – 4.1)

Operação Documentos a anexar
Retorno de Conserto Cópia da nota fiscal de remessa para conserto

Retorno de Industrialização Cópia da nota fiscal de remessa para industrialização

Devolução de venda Cópia da nota fiscal de venda, que originou a devolução

Cobrança  em nota  fiscal  de 
compra,  a  qual  foi  total  ou 
parcialmente devolvida

Caso 1 – Se tiver sido emitida a nota fiscal de devolução:

• Se a nota  de devolução tiver sido digitada no posto 
fiscal  de  saída,  anexar:  1  –  cópia  da  nota  fiscal  de 
aquisição; 2 – cópia da nota fiscal de devolução; 3 – 
cópia  da  documento  de  transporte  da  operação  ou 
documento equivalente.

• Se  a  nota  de  devolução  NÃO tiver  sido  digitada, 
anexar: 1 - cópia da nota fiscal de aquisição; 2 – cópia 
da nota fiscal de devolução; 3 - cópia da documento de 
transporte da operação ou documento equivalente; 4 - 
cópia  da  folha  do  Livro  de  Entrada  da  empresa 
vendedora/destinatária, onde conste o registro da nota 
fiscal de devolução,  com autenticação em cartório.

Caso  2  -  se  NÃO  tiver  sido  emitida  nota  fiscal  de 
devolução,  deve  ser  anexado:  1  -  cópia  da  nota  fiscal  de 
aquisição;  2  –  cópia  da  nota  de  entrada  emitida  pelo 
vendedor/remetente,  autenticado  em cartório;  3  -   cópia  da 
folha do livro de entrada da empresa vendedora/destinatária, 
onde conste o registro da nota fiscal de entrada, autenticado 
em cartório.

Comodato, Leasing, 
Empréstimo

Cópia  do  contrato,  autenticado  em  cartório  (o  contrato, 
evidentemente, deve estar assinado pelas partes)

Retorno  ou  substituição  em 
Garantia

Cópia da nota fiscal que efetua a remessa da mercadoria para a 
garantia

Diferimento  decorrente  da 
importação

Cópia da guia de liberação emitidada pela Suscomex para o 
não  pagamento  do  ICMS  da  importação  em  virtude  de 
diferimento

Cobrança em papel destinado a 
produção  de  livros  e/ou 
periódicos,  beneficiados, 
portanto,  pela  imunidade 

1 - Cópia do contrato social, demonstrando que a empresa tem 
como atividade econômica a impressão de livro ou periódicos; 
2 - cópia da autorização da Receita Federal para que a empresa 
movimente  estes  produtos,  aproveitando  a  imunidade 
tributária,   e  3  -  declaração,  assinada  pelo responsável  pela 
empresa perante  a SET ou contador,  de que as mercadorias 



Operação Documentos a anexar
tributária. serão  destinadas  a  impressão  de  jornais  e/ou  livro  e/ou 

periódicos.   

“Simples  Remessa”,  efetuada 
por  construtora,  quando 
mercadoria retornará ao estado 
de  origem  (máquina,  veículo, 
ferramenta  ou  utensílio  para 
prestação de serviço em obra)

Caso 1 – no corpo da nota fiscal há a informação de que a 
mercadoria  será  retornada.  Não  necessidade  de  anexar 
documentos.  Apenas  deve ser  informado tal  circustância  no 
requerimento.  Redação  proposta:  Mercadorias  destinadas  a 
empresa de construção civil como simples remessa, devendo 
retornar  à  empresa  emitente  no  prazo  previsto  de....  dias,  
conforme  expresso  no  corpo  da  nota  fiscal.  Operação  não 
incide ICMS (art. 206, IV, do RICMS/RN).  

Caso 2 - no corpo da nota fiscal não há a informação de que a 
mercadoria  será  retornada.  Assim,  a  empresa  deverá 
apresentar:  1  -  Declaração,  assinada  pelo  responsável  pela 
empresa  perante  a  SET  ou  contador,  informando  que  “as 
mercadorias constantes nas notas fiscais nº ... irão retornar  
no prazo previsto originalmente de ... dias, na forma do inciso  
IV,  art.  206,  do  RICMS,  responsabilizando  civil  e  
criminalmente  pelas  informações  prestadas”  e  2  -  cópia  do 
documento de identidade da pessoal que assinou a declaração.

Redação  proposta:  Mercadorias  destinadas  a  empresa  de 
construção civil  como simples remessa,  devendo retornar  à  
empresa  emitente  no  prazo  previsto  de....  dias,  conforme 
declaração anexa. Operação não incide ICMS (art. 206, IV,  
do RICMS/RN).  

Cobrança  em  nota  fiscal  com 
imposto já pago por substituição 
tributária na fonte por GNRE 

Cópia da GNRE

Cobrança  em  nota  fiscal  com 
imposto  antecipado/  substituto 
já pago por FCB

Cópia da FCB.

Obs:  caso  o  número  do  TADF  constante  na  FCB  de 
pagamento  seja  o  mesmo  número  do  TADF  constante  no 
Extrato Fiscal, e haja coincidência entre o valor pago e o  valor 
cobrado, o contribuinte deve, neste caso, dirigir-se diretamente 
à  Coordenadoria  de  Arrecadação  (CACE),  no  Centro 
administrativo,  Lagoa  Nova,  para  processar  a  baixa.  Deve 
levar cópia da nota fiscal, cópia do Extrato Fiscal e cópia da 
FCB de pagamento.  

ALTERAÇÃO EM RELAÇÃO AO MODELO ANTERIOR

4.

4.2



Cobrança  em nota  fiscal  de 
compra,  a  qual  foi  total  ou 
parcialmente devolvida

Caso 1 – Se tiver sido emitida a nota fiscal de devolução:

• Se a nota  de devolução tiver sido digitada no posto 
fiscal  de  saída,  anexar:  1  –  cópia  da  nota  fiscal  de 
aquisição; 2 – cópia da nota fiscal de devolução;  3 – 
cópia  da  documento  de  transporte  da  operação ou 
documento equivalente.

• Se  a  nota  de  devolução  NÃO tiver  sido  digitada, 
anexar: 1 - cópia da nota fiscal de aquisição; 2 – cópia 
da nota fiscal de devolução;  3 - cópia da documento 
de transporte da operação ou documento equivalente; 
4  -  cópia  da  folha do Livro de Entrada  da  empresa 
vendedora/destinatária, onde conste o registro da nota 
fiscal de devolução,  com autenticação em cartório.

Caso  2  -  se  NÃO  tiver  sido  emitida  nota  fiscal  de 
devolução,  deve  ser  anexado:  1  -  cópia  da  nota  fiscal  de 
aquisição;  2  –  cópia  da  nota  de  entrada  emitida  pelo 
vendedor/remetente,  autenticado  em cartório;  3  -   cópia  da 
folha do livro de entrada da empresa vendedora/destinatária, 
onde conste o registro da nota fiscal de entrada, autenticado 
em cartório.


