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PROJETO DE LEI N 	DE 	DE 	 DE 20/61 

Altera a Lei n. 17442, de 21 de outubro de 2011. 
que dispOe sobre o tratamento tributário do 
ICMS dispensado a grupos económicos. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOMIS, nos termos do ad. 10 
da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei. 

Art. 1°  OS 10  do cid Ida Lei n. 17.442, de 21 de outubro de 2011, passa a 
vigorar com a seguinte redação' 

§ 10 tratamento tributário previsto nesb° Lei somente será Concedido ao grupo 
econômico que realizar industrialização em território goiano. investindo e 
implementando, pelo menos, uma unidade indusbial no Estado de Goiás e 
gerando, no minimo, 2.000 (dois mil) empregos diretos em Goiás ao final do 
Molete, mesmo que em mais de um estabelecimento. 

Art. 7 O caput do art. r da Lei n. 17.442. de 2011. passa a vigorar com a 
seguinte redação' 

M. r A concessão, cumulada ou nau, dos beneflolos fiscais de redução da 
base de cálculo e do crédito outorgado não podem resultar em recolhimento 
efetivo do ICMS menor que o percentual de 2% (dois por cento) do valor das 
saldas realizadas pelo contribuinte beneficiado, compreendendo as operações 
de venda e transferência de mercadorias e serviços 

AR 3°  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

ArL 4°  Fica revogado o parágrafo (mico do art. 5° da Lel n. 17.442, de 2011 

SALAS DAS SESSÕES EM 	, DE 	 DE 2019. 

      

   

\nue° Pada 
dos Ince 
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JUSTIFICATIVA 

O presente projeto de lei vasa dar nova redação ao § 1°  do art. 1°  e 
ao capta do art. r. revogando ainda o parágrafo único do art 5°. todos da Lei 
n /7.442, de 21 de outubro de 2011, que disp8e sabre o tratamento tributário do 
ICMS dispensado a grupos econômicos. 

A alteraÇâO da 	co tida no § 1°  do art. 10  da referida lá, 
acrescentando textualmente que o tratamento diferenciado será concedido 
apenas ao grupo econômico L. que realizar industrialização em território goiano 

visa impedir a edição de decretos que autorizem a utilização dos bellet1C105 
na industrialização de predllt09 fora do Estado de Goiás, como ocorreu com a 
edição do Decreto n.. 7.989, de 13 de setembro de 2013, e do Decreto n. 8.841 
de 06 de dezembro de 2018, que foram edqados em claro excesso do poder de 
regulamentar, já que inexiste tal previsão na Lei In. 17.002, de 2011. 

A revogação do § 1°  do art % e a alteração da redação do cama 
do ad. 7°  da lei em questão, inserindo textualmente que a fruição dos beneficias 
fiscais não poderá resultar em H.. recolhimento efetivo..." do ICMS menor que o 
percentual de 2% (dois por cento) do valor das saidas realizadas pelo 
contdbuinte beneficiado, visa dar efetividade a intenção original da 
Administração Tributária em não permitir que o ICMS recolhido seja inferior a 2% 
da circulação de mercadorias realizadas pelo grupo econômico 

Isso porque a atual redação can o termo ..carga efetiva . " vem 
causando controvérsias sobre o momento da dedução dos Créditos do ICMS 
antes ou depois da apuração- prevalecendo o entendimento mais favorável ao 
usufruidor do beneficio fiscal, que se aproveita de créditos próprios e em 
transferência de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico para 
deduzi-10s do saldo devedor apurado redundando em um recolhimen o efetivo 
aos cofres públicos perto de zero e, em alguns casos, até gerando 
tdbutàna negativa. 

A alteração proposta visa somente conigir distorçbes obv as, como 
a de obrigar a aplicação do be &leio dentro do prOpdo Estado e qu a carga 
tributada - assim entendido c mo efetivo recolhimento do ICMS - não seja 
inferior a 2% do faluramento bruto da empresa 

Consentâneo destacar que uma pequena indústria enqu drada n 
Simples Nacional recolhe a MI de ICMS uma allquota que pode oh gar pe 

(aturamento. '.ssim. exr que gigantes 

gs.
industriais recolham no mínimo % de ICMS sob 	total de suas operações 
comerciais se mostra 'azo 
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Estima-se coma alteração proposta um incremento de receita perto 
de R 90 milhões per ano. tendo por base apenas os três maiores grupos 
ecoe micos em atividade no Estado, podendo esse in 	-• nto ultrapassar R$ 
150 milhões se considerada todos os contribuintes que se utilizam da lei em 
questão 

Esta és proposta que submetemos à apreciação dos nobres pares, 
solicitamos precioso apoio à aprovação. 
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