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Manual de Preenchimento referente à Operações Interestaduais (OIE) 

quanto ao ICMS-Substituição Tributária, Diferencial de Alíquotas - EC 

87/15 e ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza – FCP para 

Contribuinte de MT 

 

Registros da Escrituração Fiscal Digital – EFD a serem informados: 

 

 

No registro E210 o contribuinte informa um estorno de débito relativo ao FCP e 

lança este valor como débito especial, veja abaixo: 
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No registro E220 lança um estorno do débito relativo ao valor do FCP 

(MT131111). 

 

No registro E220 lança um débito especial lançado a título de FCP (MT151111). 

 

No registro E250 lança o valor do ICMS ST devido. 

a) Código do ICMS ST recolhido ou a recolher; 

Utilizar o código “002” 

b) Valor do ICMD ST a recolher; 

c) Data de vencimento; 

d) Código de receita; e  

Utilizar o código de receita “2810” 

e) Mês de Referência. 
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No mesmo registro E250 lança o valor do FCP devido. 

a) Código FCP recolhido ou a recolher; 

Utilizar o código “006” 

b) Valor do FCP a recolher; 

c) Data de vencimento; 

d) Código de receita; e  

Utilizar o código “9880” ou “9889” 

e) Mês de Referência 
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ICMS-ST Contribuinte de outra UF 

Preencher os campos do registro E200 com a sigla do estado de Mato Grosso e 

o período de apuração. 

 

No registro E210 apurar os valores do ICMS ST. 

 

No Registro E250 informar os campos: 

a) Código do ICMS ST recolhido ou a recolher; 

Utilizar o código “999” 

b) Valor do ICMS ST a recolher; 

c) Data de vencimento; 

d) Código de receita; e 

Utilizar o código de receita “2810” 

e) Mês referência. 
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Diferencial de Alíquotas - EC 87/15 

Nas Notas Fiscais que se tenha o diferencial de alíquotas EC 87/15, o 

contribuinte deve preencher o registro C101 indicando o valor relativo ao 

diferencial de alíquotas. 

 

Preencher os campos do registro E300 com a sigla do estado de Mato Grosso e 

o período de apuração. 
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No registro E310 apurar os valores relativos ao diferencial de alíquotas EC 87/15. 

 

No Registro E316 informar os campos: 

a) Código do ICMS ST recolhido ou a recolher; 

Utilizar o código “000” 

b) Valor do ICMS ST a recolher; 

c) Data de vencimento; 

d) Código de receita; e 

Utilizar o código de receita “6667” 

e) Mês referência. 
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Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza - FCP 

Nas Notas Fiscais que exigem o pagamento do FCP o contribuinte deve 

preencher o registro C101 indicando o valor relativo ao FCP. 

 

Preencher os campos do registro E300 com a sigla do estado de Mato Grosso e 

o período de apuração. 
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No registro E310 apurar os valores relativos ao FCP. 

 

 

No Registro E316 informar os campos: 

f) Código do ICMS ST recolhido ou a recolher; 

Utilizar o código “006” 

g) Valor do ICMS ST a recolher; 

h) Data de vencimento; 

i) Código de receita; e 

Utilizar o código de receita “9880” 

j) Mês referência. 
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