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Foram promovidas diversas alterações no RICMS-MG/2002 , dentre as quais destacamos: 
a) foi determinado, com efeitos retroativos à 04.09.2021, que são solidariamente responsáveis 

pelo pagamento do imposto e acréscimos legais, inclusive multa por infração para a qual 
tenham concorrido por ação ou omissão: 

a.1) as pessoas prestadoras de serviços de intermediação comercial em ambiente virtual, com 

utilização de tecnologias de informação, inclusive por meio de leilões eletrônicos, em relação às 
operações ou às prestações sobre as quais tenham deixado de cumprir a obrigação de prestar 

informações ao Fisco, observado o disposto nos arts. 10-A a 10-C da Parte 1 do 

Anexo VII do RICMS-MG/2002 ; 
a.2) as pessoas prestadoras de serviços de tecnologia da informação, tendo por objeto o 

gerenciamento e o controle de operações comerciais realizadas em ambiente virtual, inclusive 
dos respectivos meios de pagamento, em relação às operações ou às prestações sobre as quais 

tenham deixado de cumprir a obrigação de prestar informações ao Fisco, observado o disposto 

nos arts. 10-A a 10-C da Parte 1 do Anexo VII do RICMS-MG/2002 ; 

b) foi determinado que na hipótese das pessoas prestadoras de serviços de intermediação 
comercial em ambiente virtual e de tecnologia da informação, citada nos itens "a.1" e "a.2", 

serem as responsáveis pela guarda, saída ou entrega da mercadoria relativa à operação, aplica-

se a responsabilidade solidária prevista nos incisos I, III ou XI do art. 56 do RICMS-

MG/2002 , conforme o caso, independentemente de terem ou não cumprido a obrigação de 
prestar informações ao Fisco (efeitos retroativos à 04.09.2021); 
c) para fins do disposto nos itens "a.1" e "a.2", apenas na hipótese do não cumprimento da 

obrigação de prestar informações ao Fisco ficará caracterizado o interesse comum a que se 

refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal nº 5.172/1966 (efeitos retroativos à 
04.09.2021); 

d) a listagem das atividades que indicam possível realização de operações tributáveis pelo 

ICMS, para finas do disposto no art. 10-A da Parte 1 do Anexo VII do RICMS-MG/2002 , 
passa a estar disponível no endereço eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda, 

http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/instituicoes-e-intermediadores-de-pagamentos-
servicos-e-negocios/; 

 

e) foram incluídos os intermediadores de serviços e de negócios entre as empresas que devem 

entregar o arquivo eletrônico de que trata o art. 10-A da Parte 1 do Anexo VII do RICMS-

MG/2002 até o último dia útil de cada mês, relativamente às operações e prestações 

realizadas no mês imediatamente anterior; 
 

f) o programa TED_TEF para transmissão do arquivo eletrônico referido na letra anterior passa 

a estar disponível no endereço eletrônico http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/instituicoes-
e-intermediadores-de-pagamentos-servicos-e-negocios/; 

g) foi determinado que os arquivos eletrônicos de que tratam os arts. 10-A e 10-B da Parte 1 

do Anexo VII do RICMS-MG/2002 contendo as informações a partir 1º.08.2020 até 
30.11.2021 deveriam ser entregues até o dia 31.12.2021. 
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