
 
 

CIRCULAR Nº 15.2021 – 18 DE NOVEMBRO DE 2021 

ASSUNTO: ROT - ST – REGIME OPTATIVO DE TRIBUTAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 

Prezados, 

Por conta das alterações promovidas pelo fisco na Substituição Tributária elaboramos esta circular para dar ciência aos 
clientes sobre tais mudanças. 

O governo paulista divulgou a criação do ROT - ST, um regime de tributação diferenciada para quem revende produtos 
sujeitos a substituição tributária, ou seja, para os contribuintes substituídos. 

O ROT-ST é uma possibilidade do contribuinte escolher não ter que complementar o ICMS ao vender o produto com uma 
margem de lucro maior que aquela estabelecida pelo governo. Mas ao fazer a opção também não poderá pedir restituição 
ao governo se vender com margem de lucro menor. 

Ou seja, optando pelo ROT – ST a empresa fica livre de ter que apurar e recolher complemento de ICMS mensalmente. 

Através da Portaria CAT n° 25/2021 o fisco apresentou algumas regras para o credenciamento do contribuinte ao Regime 
Optativo de Tributação da Substituição Tributária (ROT-ST). 

O contribuinte permanecerá no referido regime pelo prazo mínimo de 12 meses.  

Isso quer dizer que de um ano para outro o contribuinte poderá mudar sua opção. 

Ao não optar pelo ROT o contribuinte terá que assumir uma nova obrigação que é a entrega da Portaria CAT 42/18 
mensalmente para fazer apuração do complemento ou ressarcimento. 

É importante ressaltar que para efetivar a geração dos arquivos da Portaria CAT 42/18 o contribuinte, via de regra, deverá 
contratar uma empresa especializada neste tipo de trabalho, deverá ter um controle de estoque em ordem inclusive com 
os códigos de entrada e saída parametrizados e ter os documentos fiscais corretamente preenchidos com os dados 
adicionais exigidos pela lei. 

Até o momento, o prazo para opção do ROT - ST é 30.11.2021 e poderá ser realizado pelo escritório contábil, mediante 
certificado digital do contribuinte. 

Veja no link abaixo, vídeo de explicação do nosso professor Antônio Sérgio de Oliveira. 

https://youtu.be/SnJESyn93rY 

Acompanhem-nos em nosso site e em nossas redes sociais: 

 

 


