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Foram promovidas alterações no RICMS-MG/2002 relativas ao 
Cadastro Simplificado de Contribuintes do ICMS - DIFAL e também à 
Solicitação e da Autorização para Impressão de Documentos Fiscais, 
com efeitos a partir de hoje, 06.04.2022.  
Cabe destacar que: 

a) no Cadastro Simplificado de Contribuintes do ICMS - Difal que é 
realizado por meio do Sistema Integrado de Administração da Receita 
Estadual (Siare), a mensagem do contribuinte informando o seu nome 
empresarial (firma ou denominação), o número de inscrição do 
estabelecimento no CNPJ, o endereço de localização do 
estabelecimento, o endereço de e-mail do estabelecimento e o nome e 
o número de inscrição no CPF do administrador na Receita Federal do 
Brasil, passa a ser envidada para o endereço eletrônico 
"saifdicadest@fazenda.mg.gov.br"; 

b) o estabelecimento gráfico, situado nesta ou em outra unidade  da 
Federação, não precisará mais entregará, até o 30º dia contado da data 
da AIDF, à repartição fazendária que houver autorizado a impressão, 
as vias do primeiro jogo do documento fiscal confeccionado, 
correspondente a cada AIDF, devendo apenas manter, pe lo prazo 
decadencial, todas as vias do primeiro jogo do documento fiscal 
confeccionado, correspondente a cada AIDF, observadas as disposições 
previstas nos incisos do art. 153 do RICMS-MG/2002 ; 
 
c) da mesma forma disposta na letra "b", na confecção de formulários 
destinados à emissão de documentos fiscais pelo sistema de 
processamento eletrônico de dados, o estabelecimento gráfico, situado 
nesta ou em outra unidade da Federação, manterá pelo prazo 
decadencial todas as vias do primeiro jogo do formulário 
confeccionado, correspondente a cada AIDF, não sendo mais necessária 
a entrega, até o 60º dia contado da data da AIDF, à repartição 
fazendária que houver autorizado a impressão, das vias do primeiro 
jogo do formulário confeccionado, correspondente a cada AIDF, 
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observado o disposto nos incisos do §1º, do art.  153 do RICMS-

MG/2002 ; 
 
d) a competência para declarar a inabilitação do estabelecimento 
gráfico, por meio do preenchimento do formulário "Solicitação de 
Inabilitação ou Reabilitação de Gráfica" (SIRG), na ocorrência das 
situações previstas no art. 154 do RICMS-MG/2002 , passa a ser 
da autoridade fiscal que a constatar e não apenas do Chefe da 
Administração Fazendária. 
 

(Decreto nº 48.396/2022 - DOE MG de 06.04.2022) 
Fonte: Editorial IOB 
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