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Recente alteração na tributação das operações com softwares no
Estado de São Paulo
Desde 2007, a legislação estadual de São Paulo continha previsão específica
existente determinando que nas operações realizadas com softwares o ICMS
deveria ser calculado sobre uma base de cálculo correspondente ao dobro do valor
de mercado do suporte informático.
Em 30.9.2015, por meio do Decreto nº 61.522, o Governo de São Paulo revogou
esse dispositivo específico e indicou que tal alteração teria por objetivo adequar
“a tributação do ICMS incidente nas referidas operações à adotada em outras
Unidades Federadas.”
Com isso, no entender das autoridades fiscais paulistas, a partir de 1.1.2016, a
base de cálculo nas operações com programas de computador passa a ser o valor
da operação (e não apenas o valor do suporte físico). Nesse sentido ainda, de
acordo com manifestações anteriores do Fisco Paulista, o ICMS poderia ser exigido
mesmo nos casos em que a transferência dos softwares se dá via download
(transferência eletrônica de dados).
A nosso ver, entretanto, mesmo com essa alteração na legislação, é possível
defender que o ICMS não deve incidir nas operações que envolvem softwares,
especialmente nos casos em que não há suporte físico.
O assunto deve ser objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da
ADI 1.945, ocasião na qual o Tribunal deverá decidir se as operações econômicas
envolvendo softwares sem suporte físico estão incluídas no âmbito de incidência
do ICMS.
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