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V - as máquinas, instrumentos, aparelhos e equipamentos,
inclusive suas peças, partes e outros componentes, que se destinem a
emprego no processo industrial.

Empresas Coligadas

Art. 611. O conceito de empresas coligadas utilizado neste Re-
gulamento não abrange as sociedades de simples participação, conforme
definição dada pelos arts. 1.097 e 1.100 da Lei no 10.406, de 2002.

Firmas Interdependentes

Art. 612. Considerar-se-ão interdependentes duas firmas:

I - quando uma delas tiver participação na outra de quinze por
cento ou mais do capital social, por si, seus sócios ou acionistas, bem
como por intermédio de parentes destes até o segundo grau e res-
pectivos cônjuges, se a participação societária for de pessoa física (Lei
no 4.502, de 1964, art. 42, inciso I, e Lei no 7.798, de 1989, art. 9o);

II - quando, de ambas, uma mesma pessoa fizer parte, na
qualidade de diretor, ou sócio com funções de gerência, ainda que
exercidas sob outra denominação (Lei no 4.502, de 1964, art. 42,
inciso II);

III - quando uma tiver vendido ou consignado à outra, no ano
anterior, mais de vinte por cento no caso de distribuição com ex-
clusividade em determinada área do território nacional, e mais de
cinquenta por cento, nos demais casos, do volume das vendas dos
produtos tributados, de sua fabricação ou importação (Lei no 4.502,
de 1964, art. 42, inciso III);

IV - quando uma delas, por qualquer forma ou título, for a
única adquirente, de um ou de mais de um dos produtos indus-
trializados ou importados pela outra, ainda quando a exclusividade se
refira à padronagem, marca ou tipo do produto (Lei no 4.502, de
1964, art. 42, parágrafo único, inciso I); ou

V - quando uma vender à outra, mediante contrato de parti-
cipação ou ajuste semelhante, produto tributado que tenha fabricado ou
importado (Lei no 4.502, de 1964, art. 42, parágrafo único, inciso II).

Parágrafo único. Não caracteriza a interdependência referida
nos incisos III e IV a venda de matérias-primas e produtos inter-
mediários, destinados exclusivamente à industrialização de produtos
do comprador.

Comerciante Autônomo

Art. 613. Para os efeitos do § 2o e do inciso III do art. 195,
considera-se comerciante autônomo, ambulante ou não, a pessoa fí-
sica, ainda que como empresário individual, que pratique habitual-
mente atos de comércio, com o fim de lucro, em seu próprio nome, na
revenda direta a consumidor, mediante oferta domiciliar, dos produtos
que conduzir ou oferecer por meio de mostruário ou catálogo.

Tabela de Incidência

Art. 614. As Seções, os Capítulos, as Posições e os Códigos
citados neste Regulamento são os constantes da TIPI, aprovada pelo
Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006.

Disposições Finais

Art. 615. Este Regulamento consolida a legislação referente
ao IPI publicada até 15 de outubro de 2009.

Art. 616. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 617. Ficam revogados:

I - o Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002 - Re-
gulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados;

II - o Decreto no 4.859, de 14 de outubro de 2003;

III - o Decreto no 4.924, de 19 de dezembro de 2003;

IV - o Decreto no 6.158, de 16 de julho de 2007;

V - o art. 2o do Decreto no 6.501, de 2 de julho de 2008; e

VI - o art. 43 do Decreto no 6.707, de 23 de dezembro de 2008.

Brasília, 15 de junho de 2010; 189o da Independência e 122o

da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Nelson Machado

ANEXOS

DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS
009 - POR SAÍDAS PARA O MERCADO NA-

CIONAL
010 - ESTORNO DE CRÉDITOS:

011 - RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS
012 - OUTROS DÉBITOS:

013 - TO TA L
APURAÇÃO DO SALDO

014 - DÉBITO TOTAL ( = ITEM 013)
015 - CRÉDITO TOTAL ( = ITEM 008)
016 - SALDO DEVEDOR (ITEM 014 - ITEM 015)
017 - SALDO CREDOR (ITEM 015 - ITEM 014)

DISTRIBUIÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELOS PRAZOS DE RECOLHIMENTO
DATA DE

V E N C I M E N TO
VA L O R DATA DE

V E N C I M E N TO
VA L O R

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS
001 - POR ENTRADAS DO

MERCADO NACIONAL
002 - POR ENTRADAS DO

MERCADO EXTERNO
003 - POR SAÍDAS PARA O

MERCADO EXTERNO
004 - ESTORNOS DE DÉBITOS

005 - OUTROS CRÉDITOS

006 - S U B TO TA L
007 - SALDO CREDOR NO PERÍODO

ANTERIOR

008 - TO TA L
O B S E RVA Ç Õ E S :

REGISTRO DE
Período de _____________a ______________

E N T R A D A S
CODIFICAÇÃO N AT U R E Z A VA L O R E S

CONTÁBEIS
IPI VALORES FISCAIS

CONTÁBIL FISCAL OPERAÇÕES COM
CRÉDITO DO IMPOSTO

OPERAÇÕES SEM
CRÉDITO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO IMPOSTO CREDITADO NÃO TRIBUTADAS OUTRAS
1.101 Compra para industrialização ou produção rural
1.102 Compra para comercialização
1 . 111 Compra para industrialização de mercadoria recebida ante-

riormente em consignação industrial
1 . 11 3 Compra para comercialização, de mercadoria recebida ante-

riormente em consignação mercantil
1 . 11 6 Compra para industrialização ou produção rural originada de

encomenda para recebimento futuro
1 . 11 7 Compra para comercialização originada de encomenda para

recebimento futuro
1 . 11 8 Compra de mercadoria para comercialização pelo adquirente

originário, entregue pelo vendedor remetente ao destinatário,
em venda à ordem

1.120 Compra para industrialização, em venda à ordem, já recebida
do vendedor remetente

1.121 Compra para comercialização, em venda à ordem, já recebida
do vendedor remetente

1.122 Compra para industrialização em que a mercadoria foi re-
metida pelo fornecedor ao industrializador sem transitar pelo
estabelecimento adquirente

1.124 Industrialização efetuada por outra empresa
1.125 Industrialização efetuada por outra empresa quando a mer-

cadoria remetida para utilização no processo de industria-
lização não transitou pelo estabelecimento adquirente da mer-
cadoria

1.126 Compra para utilização na prestação de serviço
1.151 Transferência para industrialização ou produção rural
1.152 Transferência para comercialização
1.154 Transferência para utilização na prestação de serviço
1.201 Devolução de venda de produção do estabelecimento
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1.202 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros

1.203 Devolução de venda de produção do estabelecimento, des-
tinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Co-
mércio

1.204 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros, destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de
Livre Comércio

1.207 Anulação de valor relativo à venda de energia elétrica
1.208 Devolução de produção do estabelecimento, remetida em

transferência
1.209 Devolução de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,

remetida em transferência
1.252 Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial
1.256 Compra de energia elétrica por estabelecimento de produtor

rural
1.302 Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento in-

dustrial
1.352 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento in-

dustrial
1.356 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de

produtor rural
1.401 Compra para industrialização ou produção rural em operação

com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
1.403 Compra para comercialização em operação com mercadoria

sujeita ao regime de substituição tributária
1.406 Compra de bem para o ativo imobilizado cuja mercadoria está

sujeita ao regime de substituição tributária
1.407 Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria

está sujeita ao regime de substituição tributária
1.408 Transferência para industrialização ou produção rural em ope-

ração com mercadoria sujeita ao regime de substituição tri-
butária

1.409 Transferência para comercialização em operação com mer-
cadoria sujeita ao regime de substituição tributária

1.410 - Devolução de venda de produção do estabelecimento em
operação com produto sujeito ao regime de substituição tri-
butária

1 . 4 11 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de
substituição tributária

1.414 - Retorno de produção do estabelecimento, remetida para ven-
da fora do estabelecimento em operação com produto sujeito
ao regime de substituição tributária

1.415 Retorno de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,
remetida para venda fora do estabelecimento em operação
com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária

1.452 Retorno de insumo não utilizado na produção
1.501 Entrada de mercadoria recebida com fim específico de ex-

portação
1.503 Entrada decorrente de devolução de produto remetido com fim

específico de exportação, de produção do estabelecimento
1.504 Entrada decorrente de devolução de mercadoria remetida com

fim específico de exportação, adquirida ou recebida de ter-
ceiros

1.505 Entrada decorrente de devolução simbólica de mercadorias
remetidas para formação de lote de exportação, de produtos
industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento.

1.506 Entrada decorrente de devolução simbólica de mercadorias,
adquiridas ou recebidas de terceiros, remetidas para formação
de lote de exportação.

1.551 Compra de bem para o ativo imobilizado
1.552 Transferência de bem do ativo imobilizado
1.553 Devolução de venda de bem do ativo imobilizado
1.554 Retorno de bem do ativo imobilizado remetido para uso fora

do estabelecimento
1.555 Entrada de bem do ativo imobilizado de terceiro, remetido

para uso no estabelecimento
1.556 Compra de material para uso ou consumo
1.557 Transferência de material para uso ou consumo
1.653 Compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou

usuário final
1.658 Transferência de combustível e lubrificante para industria-

lização
1.660 Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado

à industrialização subsequente
1.662 Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado

a consumidor ou usuário final
1.901 Entradas para industrialização por encomenda
1.902 Retorno de mercadoria remetida para industrialização por en-

comenda
1.903 Entrada de mercadoria remetida para industrialização e não

aplicada no referido processo
1.904 Retorno de remessa para venda fora do estabelecimento
1.905 Entrada de mercadoria recebida para depósito em depósito

fechado ou armazém geral
1.906 Retorno de mercadoria remetida para depósito fechado ou

armazém geral
1.907 Retorno simbólico de mercadoria remetida para depósito fe-

chado ou armazém geral
1.908 Entrada de bem por conta de contrato de comodato
1.909 Retorno de bem remetido por conta de contrato de como-

dato
1.910 Entrada de bonificação, doação ou brinde
1 . 9 11 Entrada de amostra grátis
1.912 Entrada de mercadoria ou bem recebido para demonstração
1.913 Retorno de mercadoria ou bem remetido para demonstração
1.914 Retorno de mercadoria ou bem remetido para exposição ou

feira
1.915 Entrada de mercadoria ou bem recebido para conserto ou

reparo
1.916 Retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto ou

reparo
1.917 Entrada de mercadoria recebida em consignação mercantil ou

industrial
1.918 Devolução de mercadoria remetida em consignação mercantil

ou industrial
1.919 Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em

processo industrial, remetida anteriormente em consignação
mercantil ou industrial

1.920 Entrada de vasilhame ou sacaria
1921 Retorno de vasilhame ou sacaria
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1.922 Lançamento efetuado a título de simples faturamento decor-
rente de compra para recebimento futuro

1.923 Entrada de mercadoria recebida do vendedor remetente, em
venda à ordem

1.924 Entrada para industrialização por conta e ordem do adquirente
da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento
do adquirente

1.925 Retorno de mercadoria remetida para industrialização por con-
ta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não
transitar pelo estabelecimento do adquirente

1.926 Lançamento efetuado a título de reclassificação de mercadoria
decorrente de formação de kit ou de sua desagregação

1.949 Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não es-
pecificada

2.101 Compra para industrialização ou produção rural
2.102 Compra para comercialização
2 . 111 Compra para industrialização de mercadoria recebida ante-

riormente em consignação industrial
2 . 11 3 Compra para comercialização, de mercadoria recebida ante-

riormente em consignação mercantil
2 . 11 6 Compra para industrialização ou produção rural originada de

encomenda para recebimento futuro
2 . 11 7 Compra para comercialização originada de encomenda para

recebimento futuro
2 . 11 8 Compra de mercadoria para comercialização pelo adquirente

originário, entregue pelo vendedor remetente ao destinatário,
em venda à ordem

2.120 Compra para industrialização, em venda à ordem, já recebida
do vendedor remetente

2.121 Compra para comercialização, em venda à ordem, já recebida
do vendedor remetente

2.122 Compra para industrialização em que a mercadoria foi re-
metida pelo fornecedor ao industrializador sem transitar pelo
estabelecimento adquirente

2.124 Industrialização efetuada por outra empresa
2.125 Industrialização efetuada por outra empresa quando a mer-

cadoria remetida para utilização no processo de industria-
lização não transitou pelo estabelecimento adquirente da mer-
cadoria

2.126 Compra para utilização na prestação de serviço
2.151 Transferência para industrialização ou produção rural
2.152 Transferência para comercialização
2.154 Transferência para utilização na prestação de serviço
2.201 Devolução de vendas de produção do estabelecimento
2.202 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de

terceiros
2.203 Devolução de venda de produção do estabelecimento, des-

tinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Co-
mércio

2.204 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros, destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de
Livre Comércio

2.208 Devolução de produção do estabelecimento, remetida em
transferência

2.209 Devolução de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,
remetida em transferência

2.252 Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial
2.256 Compra de energia elétrica por estabelecimento de produtor

rural
2.302 Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento in-

dustrial
2.352 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento in-

dustrial
2.356 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de

geradora ou de distribuidora de energia elétrica
2.401 Compra para industrialização ou produção rural em operação

com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
2.403 Compra para industrialização ou produção rural em operação

com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
2.406 Compra de bem para o ativo imobilizado cuja mercadoria está

sujeita ao regime de substituição tributária
2.407 Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria

está sujeita ao regime de substituição tributária
2.408 Transferência para industrialização ou produção rural em ope-

ração com mercadoria sujeita ao regime de substituição tri-
butária

2.409 Transferência para comercialização em operação com mer-
cadoria sujeita ao regime de substituição tributária

2.410 Devolução de venda de produção do estabelecimento em ope-
ração com produto sujeito ao regime de substituição tribu-
tária

2 . 4 11 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de
substituição tributária

2.414 Retorno de produção do estabelecimento, remetida para venda
fora do estabelecimento em operação com produto sujeito ao
regime de substituição tributária

2.415 Retorno de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,
remetida para venda fora do estabelecimento em operação
com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária

2.501 Entrada de mercadoria recebida com fim específico de ex-
portação

2.503 Entrada decorrente de devolução de produto remetido com fim
específico de exportação, de produção do estabelecimento

2.504 Entrada decorrente de devolução de mercadoria remetida com
fim específico de exportação, adquirida ou recebida de ter-
ceiros

2.505 Entrada decorrente de devolução simbólica de mercadorias
remetidas para formação de lote de exportação, de produtos
industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento.

2.506 Entrada decorrente de devolução simbólica de mercadorias,
adquiridas ou recebidas de terceiros, remetidas para formação
de lote de exportação.

2.551 Compra de bem para o ativo imobilizado
2.552 Transferência de bem do ativo imobilizado
2.553 Devolução de venda de bem do ativo imobilizado
2.554 Retorno de bem do ativo imobilizado remetido para uso fora

do estabelecimento
2.555 Entrada de bem do ativo imobilizado de terceiro, remetido

para uso no estabelecimento
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2.556 Compra de material para uso ou consumo
2.557 Transferência de material para uso ou consumo
2.651 Compra de combustível ou lubrificante para industrialização

subsequente
2.653 Compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou

usuário final
2.658 Transferência de combustível e lubrificante para industria-

lização
2.660 Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado

à industrialização subsequente
2.662 Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado

a consumidor ou usuário final
2.901 Entrada para industrialização por encomenda
2.902 Retorno de mercadoria remetida para industrialização por en-

comenda
2.903 Entrada de mercadoria remetida para industrialização e não

aplicada no referido processo
2.904 Retorno de remessa para venda fora do estabelecimento
2.905 Entrada de mercadoria recebida para depósito em depósito

fechado ou armazém geral
2.906 Retorno de mercadoria remetida para depósito fechado ou

armazém geral
2.907 Retorno simbólico de mercadoria remetida para depósito fe-

chado ou armazém geral
2.908 Entrada de bem por conta de contrato de comodato
2.909 Retorno de bem remetido por conta de contrato de como-

dato
2.910 Entrada de bonificação, doação ou brinde
2 . 9 11 Entrada de amostra grátis
2.912 Entrada de mercadoria ou bem recebido para demonstração
2.913 Retorno de mercadoria ou bem remetido para demonstração
2.914 Retorno de mercadoria ou bem remetido para exposição ou

feira
2.915 Entrada de mercadoria ou bem recebido para conserto ou

reparo
2.916 Retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto ou

reparo
2.917 Entrada de mercadoria recebida em consignação mercantil ou

industrial
2.918 Devolução de mercadoria remetida em consignação mercantil

ou industrial
2.919 Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em

processo industrial, remetida anteriormente em consignação
mercantil ou industrial

2.920 Entrada de vasilhame ou sacaria
2.921 Retorno de vasilhame ou sacaria
2.922 Lançamento efetuado a título de simples faturamento decor-

rente de compra para recebimento futuro
2.923 Entrada de mercadoria recebida do vendedor remetente, em

venda à ordem
2.924 Entrada para industrialização por conta e ordem do adquirente

da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento
do adquirente

2.925 Retorno de mercadoria remetida para industrialização por con-
ta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não
transitar pelo estabelecimento do adquirente

2.949 Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não es-
pecificado
S U B TO TA L

3.101 Compra para industrialização ou produção rural
3.102 Compra para comercialização
3.126 Compra para utilização na prestação de serviço
3.127 Compra para industrialização sob o regime de "drawback"
3.201 Devolução de venda de produção do estabelecimento
3.202 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de

terceiros
3 . 2 11 Devolução de venda de produção do estabelecimento sob o

regime de "drawback"
3.352 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento in-

dustrial
3.356 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de

produtor rural
3.503 Devolução de mercadoria exportada que tenha sido recebida

com fim específico de exportação
3.551 Compra de bem para o ativo imobilizado
3.553 Devolução de venda de bem do ativo imobilizado
3.556 Compra de material para uso ou consumo
3.651 Compra de combustível ou lubrificante para industrialização

subsequente
3.653 Compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou

usuário final
3.930 Lançamento efetuado a título de entrada de bem sob amparo

de regime especial aduaneiro de admissão temporária
3.949 Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não es-

pecificado
S U B TO TA L

REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DO SELO DE CONTROLE

FIRMA

GRUPO OU SUBGRUPO
COR SÉRIE

ANO
MÊS/DIA

1)

ENTRADA SAÍDA SALDO
(QUANTIDADE)

10)

O B S E RVA Ç Õ E S
11 )

GUIA QUANTIDADE
4)

NÚMEROS
5) NOTA FISCAL OUTRAS

QUANTIDADES
9)

No

2)
D ATA

3)
SÉRIE

6)
NÚMERO

7)
QUANTIDADE

8)




