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RJ INSTITUI RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PARA O
MARKETPLACE E INTERMEDIADORES DE PAGAMENTO

A Lei nº 8.795/2020 do Estado do Rio de Janeiro (DOE/RJ 20/04/2020) instituiu a
responsabilidade tributária pelo ICMS devido pelo vendedor de bem ou serviço aos Marketplaces e
aos intermediadores de pagamento (inclusive credenciadora e/ou administradora de cartão ou
outro meio de pagamento) nas operações por eles intermediadas nos seguintes casos:

a) quando deixarem de prestar as informações na forma e prazo previstos na legislação;

b) quando o contribuinte estiver em situação cadastral irregular e o intermediário tenha
sido informado desta situação previamente pelo Fisco;

c) quando descumprirem demais obrigações previstas na legislação que concorrerem para
o não-recolhimento do tributo.

Além disso, também são responsáveis:

1. nas operações com bens digitais:

a. a pessoa jurídica detentora de site ou de plataforma eletrônica que realize a oferta,
ou entrega por meio de transferência eletrônica de dados, em razão de contrato firmado
com o comercializador ou prestador de serviço de comunicação, caso também
operacionalize a transação financeira;

b. o intermediador financeiro, inclusive a administradora de cartão de crédito ou de
outro meio de pagamento, caso a pessoa jurídica detentora de site ou de plataforma
eletrônica apenas realize a oferta ou entrega por meio de transferência eletrônica de
dados;

c. o adquirente do bem ou mercadoria digital, na hipótese de o contribuinte ou os
responsáveis descritos nas alíneas "a" e "b" não serem inscritos no Estado do Rio de
Janeiro; d) a administradora de cartão de crédito ou débito ou a intermediadora
financeira responsável pelo câmbio, nas operações de importação.

Este boletim apresenta um resumo de alterações legislativas ou decisões judiciais e administrativas no Brasil. Destina-se aos
clientes e integrantes do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. Este boletim não tem por objetivo prover
aconselhamento legal sobre as matérias aqui tratadas e não deve ser interpretado como tal.



2. nas operações com mercadorias não digitais:

a. o proprietário ou possuidor de site ou de plataforma eletrônica que realize a oferta,
captação de clientes ou venda, em razão de contrato firmado com o comercializador,
quando operacionalizar a transação financeira e o acompanhamento do pedido, sem que
seja emitida nota fiscal obrigatóri

A lei entrou em vigor na data da publicação (20/04/2020) e produzirá efeitos 30 (trinta) dias
após a entrada em vigor da regulamentação, observado o mínimo de 90 (noventa) dias.

Nossa equipe Tributária está à disposição para tratar deste tema.

Este boletim apresenta um resumo de alterações legislativas ou decisões judiciais e administrativas no Brasil. Destina-se aos
clientes e integrantes do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. Este boletim não tem por objetivo prover
aconselhamento legal sobre as matérias aqui tratadas e não deve ser interpretado como tal.



Para informações, entrar em contato com:

Roberto BarrieuRoberto Barrieu
D +55 11 3089 6502
roberto.barrieu@cesconbarrieu.com.br

Hugo Barreto Sodre LealHugo Barreto Sodre Leal
D +55 11 3089 6713
hugo.leal@cesconbarrieu.com.br

Sarah Mila BarbassaSarah Mila Barbassa
D +55 11 3089 6643
sarah.barbassa@cesconbarrieu.com.br

Rafael Garcia Rodrigues dos SantosRafael Garcia Rodrigues dos Santos
D +55 21 2196 9228
rafael.santos@cesconbarrieu.com.br

Renato Reis BatistonRenato Reis Batiston
D +55 11 3089 6126
renato.batiston@cesconbarrieu.com.br

Aldo de Paula JuniorAldo de Paula Junior
D +55 11 3089 5851
aldo.paula@cesconbarrieu.com.br

André Alves de MeloAndré Alves de Melo
D +55 21 2196 3429
andre.melo@cesconbarrieu.com.br

CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO ADVOGADOSCESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO ADVOGADOS
SÃO PAULO | RIO DE JANEIRO | BELO HORIZONTE | BRASÍLIA | SALVADOR

www.cesconbarrieu.com.brwww.cesconbarrieu.com.br

#

	INFORMA
	RJ INSTITUI RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PARA O MARKETPLACE E INTERMEDIADORES DE PAGAMENTO
	Para informações, entrar em contato com:
	D +55 11 3089 6502
	D +55 11 3089 6713
	D +55 11 3089 6643
	D +55 21 2196 9228
	D +55 11 3089 6126
	D +55 11 3089 5851
	D +55 21 2196 3429


