
DECRETO Nº 46.728, DE 23 DE MARÇO DE 2015 
(MG de 24/03/2015) 

Altera o Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 
43.080, de 13 de dezembro de 2002 e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe confere o inciso VII do 
art. 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto na Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 
1975, DECRETA: 

Art. 1º  O parágrafo único do art. 111 da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), 
aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 111. ........................................................................................................................... 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às operações destinadas a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte, sendo que, nas operações interestaduais, o destinatário mineiro deverá 
promover a antecipação do imposto de que trata o § 14 do art. 42 deste Regulamento. 

 

 

 O artigo completo:  

Art. 111. A substituição tributária prevista para as operações subsequentes com as mercadorias de que 
trata o item 43  da Parte 2 deste Anexo aplica-se, inclusive, quando tais mercadorias forem destinadas: 

(2164) I - a estabelecimento classificado no grupo 55.1 (hotéis e similares), 56.1 (restaurante e outros 
estabelecimentos de serviços de alimentação) ou 56.2 (serviços de catering, bufê e outros serviços de 
alimentação preparada) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), para utilização no 
preparo de refeição; 

(2164) II - a estabelecimento que industrialize sorvete e promova a saída ou o fornecimento da 
mercadoria a consumidor final. 

(2596) Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às operações destinadas a microempresa 
ou a empresa de pequeno porte, sendo que, nas operações interestaduais, o destinatário mineiro 
deverá promover a antecipação do imposto de que trata o § 14 do art. 42 deste Regulamento. 

http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexoxv200
2seco.pdf 


