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                      O que é??? 

É um Regime Especial 
concedido pela 

Administração Tributária 
para mitigar os efeitos 

danosos do Saldo Credor 
continuado  de ICMS. 

Importa com 18%, vende 
parte dos produtos para 
outros estados com 4% = 
Saldo credor continuado. 
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Consequências 

Competitividade da Empresa 

ameaçada por redução de caixa  e aumento contínuo do Sd. Credor 

Capital de Giro 

imobilizado na escrita fiscal 

ICMS-Importação 

Adicionado “ad eternun” ao Saldo Credor 



Quem pode pleitear? 

Contribuintes do ICMS/SP que importem mercadorias para 
revenda, matéria-prima ou semiacabados para industrialização 

Que realizem vendas interestaduais 

Apresentem Projeto fundamentado, comprovando entre outros 
quesitos, a vantagem para o Estado de São Paulo  

Não possuam Débitos inscritos na Dívida Ativa 

Tenha  Saldo Credor  



Saiba mais  

 
  O benefício reduz a despesa  e disponibiliza capital de giro. 

  Desembaraçar em outros Estados  poderá ter riscos de autuação. 

 As melhores empresas usam benefícios para competir com maior 
vantagem num mercado recessivo. 

 Para usufruir do Regime é necessário obter AUTORIZAÇÃO, 
mediante pedido fundamentado, demonstrando que tanto o 
Importador, como o Estado terão vantagens com o Regime.  

 A fundamentação do pedido é baseada na Legislação Tributária do 
Estado de São Paulo, e na correlação estatística que prove a 
vantagem para o Estado e Empresa (Sinergia). 

 Honorários “ad êxito” , com contrato e Nota Fiscal. 

 

Global Assessoria Empresarial, desde 2001.  

Experiência de Excelentes Serviços.  

 

 

 



Quem Somos 
Hamilton de Oliveira Marques 

 
Economista Tributarista, foi Julgador Tributário Chefe da Secretaria da Fazenda do 
Estado de São Paulo. É editor do maior site sobre ICMS de São Paulo, consultor de 
associações de classe e de empresas. Diretor da Global.  Em  15 anos de mercado 

colaborou para a alavancagem das melhores empresas do país.  
 
 

 
Muito Obrigado.  

São Paulo: Av. Paulista 726, 17º andar, conj. 1707. 
Santos: Rua Visconde do Rio Branco 2, 9º andar, conj. 91-C 

 Tel.: (13) 3221 6174  

 
            E-mail: hamilton.marques@global-icms.com.br  

         
                     www.global-icms.com.br  
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