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RESUMO

O sistema tributário brasileiro vem, ao longo dos anos, tentando elaborar operações para a maior arrecadação e distribuição dos impostos aos 
seus respectivos órgãos. Em 1965, com a criação do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICM), o Governo conseguiu instituir o que hoje 
representa cerca de 80% da receita dos Estados. Contudo, com o surgimento do comércio eletrônico do Brasil, o número de vendas aumentou 
expressivamente, surgindo uma necessidade de se criar um novo método de cálculo do ICMS para que outros Estados também pudessem se 
beneficiar dessas vendas. Uma das maneiras que o Fisco encontrou para equilibrar essa distribuição do imposto foi com a inovação, através da 
Emenda Constitucional (EC) 87/15, na forma sobre o cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o Diferencial de 
Alíquotas (DIFAL). Com esse novo modo de cálculo do ICMS, alguns setores sofreram alguns impactos e um deles foi o setor do E-commerce. Este 
trabalho propõe expor como tema geral o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e o Diferencial de Alíquotas no E-commerce, onde 
tivemos um impacto devido a sua nova forma de cálculo do referido imposto estadual. Nesse sentido, visa-se indicar como problema de pesquisa, 
qual o impacto dessa nova modalidade de recolhimento do ICMS no segmento do e-commerce. Os objetivos propostos para atender a questão da 
pesquisa serão: elaboração de quadro síntese da revisão da literatura e proceder com a análise crítica do tema pesquisado. A metodologia 
utilizada quanto a natureza desta pesquisa será aplicada, qualitativa, descritiva e com procedimentos de pesquisa bibliográfica e utilização de 
livros, legislações e artigos da base de dados Scielo e Google Acadêmico, para subsidiar a análise dos conteúdos no período de abril a maio de 
2019. Como resultados observam-se que o referido imposto veio para trazer igualdade para todos os Estados com relação ao recebimento do 
tributo, contudo as empresas de e-commerce tiveram que se adequar. As conclusões deste trabalho tratam-se da necessidade das empresas de 
Comércio Eletrônico em se adequar à nova forma de cálculo do ICMS para suas vendas a não contribuintes. Este estudo é de utilidade para 
pessoas atraídas pelas áreas: financeira e tributária, além de pesquisadores interessados em explorar diversas linhas de pesquisa a partir dos 
resultados encontrados e por consequência o desenvolvimento de novas pesquisas.
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