DECRETO N° 8.597, DE 09 DE MARÇO DE 2016
(DOE de 14.03.2016)
Altera o Decreto n° 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás 
RCTE , e o Decreto n° 7.083, de 24 de março de 2010, que estabelece a obrigatoriedade da utilização de Nota
Fiscal Eletrônica.
O Governador do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições constitucionais, com fundamento no art. 37, IV,
da Constituição do Estado de Goiás, no art. 4° das Disposições Finais e Transitórias da Lei n° 11.651, de 26 de
dezembro de 1991, na Lei Complementar n° 024, de 7 de janeiro de 1975, e nos Convênios ICMS
16/2015, 18/2015, 19/2015, 21/2015, 26/2015, 28/2015, nos Protocolos ICMS
2/2014, 11/2015, 38/2015, 41/2015, 44/2015, no Ajuste SINIEF 2/2015 e tendo em vista o que consta do Processo n°
201500013003850,
DECRETA:
Art. 1° Os dispositivos adiante enumerados do Decreto n° 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código
Tributário do Estado de Goiás  RCTE , passam a vigorar com as seguintes alterações:
ANEXO IX
DOS BENEFÍCIOS FISCAIS
(art. 87)
CXLVIII  o fornecimento de energia elétrica pela distribuidora à unidade consumidora na quantidade correspondente à
soma da energia elétrica injetada na rede de distribuição pela mesma unidade consumidora com os créditos de energia
ativa originados na própria unidade consumidora no mesmo mês, em meses anteriores ou em outra unidade
consumidora do mesmo titular, nos termos do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, estabelecido pela
Resolução Normativa n° 482, de 17 de abril de 2012, ficando mantido o crédito, desde que observados os
procedimentos previstos em Ajuste SINIEF e, ainda, o seguinte (Convênio ICMS 16/2015):
a) o benefício aplicase somente à compensação de energia elétrica produzida por microgeração e minigeração,
conforme definidas na referida resolução;
b) o benefício não se aplica ao custo de disponibilidade, à energia reativa, à demanda de potência, aos encargos de
conexão ou de uso do sistema de distribuição e a quaisquer outros valores cobrados pela distribuidora.
CAPÍTULO XXXVII
DA OPERAÇÃO COM ENERGIA ELÉTRICA SUJEITA A FATURAMENTO SOB O SISTEMA DE COMPENSAÇÃO
Art. 202. Os distribuidores, microgeradores e minigeradores devem observar, para o cumprimento das obrigações
acessórias referentes às operações de circulação de energia elétrica sujeitas a faturamento sob o Sistema de
Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa n° 482, de 2012, da Agência Nacional de Energia
Elétrica  ANEEL, os procedimentos previstos neste capítulo (Ajuste SINIEF 2/2015, cláusula primeira). (NR)
Art. 203. O domicílio ou estabelecimento consumidor que, na condição de microgerador ou de minigerador, promover
saída de energia elétrica com destino a empresa distribuidora, sujeita a faturamento sob o Sistema de Compensação de
Energia Elétrica fica dispensado de se inscrever no Cadastro de Co nt ribuintes do Estado de Goiás  C C E e de emitir
e escriturar documentos fiscais quando tais obrigações decorram da prática das operações em referência (Ajuste
SINIEF 2/2015, cláusula segunda). (NR)
Art. 204. A empresa distribuidora deve emitir, para cada ciclo de faturamento, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica,
modelo 6, relativamente à saída de energia elétrica com destino a unidade consumidora, na condição de microgerador ou
de minigerador, participante do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, com as seguintes informações,
agrupadas por posto tarifário (Ajuste SINIEF 2/ 20 15, cláusula quarta):
I  como primeiro item do documento fiscal, relativamente à energia elétrica ativa fornecida pela distribuidora à unidade
consumidora no período, antes de qualquer compensação:
a) como descrição: 'Energia Ativa Fornecida [Posto Tarifário]', indicando o respectivo posto tarifário;
b) a quantidade, em kWh;
c) a tarifa aplicada;
d) o valor correspondente à energia fornecida, nele incluído o ICMS;
e) base de cálculo do it em;
f) ICMS do item;
II  como item imediatamente subsequente, relativamente à energia elétrica injetada pela unidade consumidora do
microgerador ou minigerador na rede de distribuição no mesmo período, como dedução dos valores do inciso I:
a) como descrição: 'Energia Ativa Injetada [Posto Tarifário]', indicando o respectivo posto tarifário;

b) a quantidade, em kWh, limitada à quantidade fornecida de que trata a alínea 'b' do inciso I;
c) a tarifa aplicada;
d) o valor correspondente à energia injetada, nele incluído o ICMS;
e) base de cálculo do item;
f) ICMS do item;
III  como item imediatamente subsequente, montantes excedentes de energia elétrica injetada por unidade consumidora
do microgerador ou minigerador na rede de distribuição advindos de ciclos de faturamento anteriores, de outros postos
tarifários ou de outras unidades consumidoras do mesmo titular, na ordem de compensação estabelecida no Sistema de
Compensação de Energia Elétrica, como dedução dos valores do inciso I:
a) como descrição, as expressões abaixo, conforme o caso:
1. 'Energia Ativa lnj. mUC MM/AAAA oPT', para a energia ativa injetada pela mesma unidade consumidora, no mesmo
mês, em outro posto tarifário;
2. 'Energia Ativa Inj. mUC MM/AAAA mPT', para a energia ativa injetada pela mesma unidade consumidora, em mês
anterior, no mesmo posto tarifário;
3. 'Energia Ativa Inj. mUC MM/AAAA oPT', para a energia ativa injetada pela mesma unidade consumidora, em mês
anterior, em outro posto tarifário;
4. 'Energia Ativa lnj. oUC MM/AAAA mPT', para a energia ativa injetada por outra unidade consumidora, no mesmo
mês, no mesmo posto tarifário;
5. 'Energia Ativa Inj. oUC MM/AAAA oPT', para a energia ativa injetada por outra unidade consumidora, no mesmo mês,
em outr o p osto tarifário;
6. 'Energia Ativa lnj. oUC MM/AAAA mPT', para a energia ativa injetada por outra unidade consumidora, em mês
anterior, no mesmo posto tarifário;
7. 'Energia Ativa Inj. oUC MM/AAAA oPT', para a energia ativa injetada por outra unidade consumidora, em mês
anterior, em outr o p osto tarifário;
b) a quantidade, em kWh, limitada à diferença entre a quantidade fornecida, de que trata a alínea 'b' do inciso I, e a
quantidade injetada de que trata a alínea 'b' do inciso II;
c) a tarifa aplicada;
d) o valor correspondente à energia injetada, nele incluído o ICMS;
e) base de cálculo do item;
f) ICMS do item;
IV  como itens adicionais, os valores e encargos inerentes à disponibilização da energia elétrica ao destinatário,
cobrados em razão da conexão e do uso da rede de distribuição ou a qualquer outro titulo, ainda que devidos a terceiros:
a) descrição;
b) quantidade;
c) tarifa aplicada ;
d) valor correspondente, nele incluído o ICMS;
e) base de cálculo do item ;
f) ICMS do item;
V  o valor da operação, nele incluído o montante do ICMS dele integrante, observado o disposto no parágrafo único;
VI  como base de cálculo, o valor da operação.
Parágrafo único. O valor da operação deve corresponder ao resultado da soma dos valores a que se referem os incisos I
e IV, para todos os postos tarifários, deduzidos os montantes de que tratam os incisos II e III, acrescidos do montante
do ICMS integrante do próprio valor da operação.
Art. 205. A empresa distribuidora deve, mensalmente, relativamente às entradas de energia elétrica de que trata o art.
204 (Ajuste SINIEF 2/15, cláusula quinta):
I  emitir NFe, modelo 55, sem destaque do imposto, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente, englobando todas as
entradas de energia elétrica na rede de distribuição por ela operada, decorrentes de tais operações, fazendo constar, no
campo 'Informações Complementares', a chave de autenticação digital do arquivo de que trata inciso II do § 1° deste
artigo, obtida mediante a aplicação do algoritmo MD5  'Message Digest 5' de domínio público;
II  escriturar a NFe referida no inciso 1 deste artigo de acordo com as regras da Escrituração Fiscal Digital  EFD;
III  escriturar a NFe de que trata o inciso II do art. 203 de acordo com as regras da Escrituração Fiscal Digital  EFD;

......"(NR)
Art. 2° Ficam convalidados os procedimentos adotados em conformidade com o disposto no Protocolo ICMS 002/2014
pelos contribuintes prestadores de serviço de transporte e depositários que operaram no sistema dutoviário de EHC no
período de 1° de abril de 2014 até a data da publicação do presente Decreto, desde que atendidas as demais normas
previstas na legislação.
Art. 3° Ficam revogados os seguintes dispositivos:
I  do Anexo IX do RCTE:
a) o inciso XCIX do art. 6°;
b) do inciso III do art. 9°:
1. os itens 1 a 10 da alínea "a";
2. os itens 1 a 4 da alínea "l";
3. as alíneas "m" e "n";
II  alínea "b" do inciso II do art. 1° do Decreto n° 7.083, de 24 de março de 2010.
Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, porém, em relação aos seguintes
dispositivos alterados ou acrescidos do Decreto n° 4.852/ 1997  RCTE  , a partir de:
I  14 de abril de 2015, quanto ao Apêndice II do Anexo VIII;
II  1° de junho de 2015, quanto ao art. 106 do Anexo XII;
III  1° de julho de 2015, quanto:
a) ao 34 e o Apêndice XXII, ambos do Anexo VIII;
b) aos incisos XI e XLI do art. 6°, ao inciso III e aos §§ 2°, 3°, 3°A, 3°B e 3°C do art. 9°, todos do Anexo IX;
c) ao art. 163 do Anexo XII;
d) a alínea "a" do inciso I do art. 3° deste Decreto;
IV  1° de setembro de 2015, quanto:
a) ao Capítulo XXXVII do Anexo XII;
b) ao inciso II do art. 3° deste Decreto.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos 09 de março de 2016, 128° da República.
MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR
ANA CARLA ABRÃO COSTA

