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Tax News: Saldo credor do ICMS 

Transformação de saldo credor do ICMS em crédito acumulado para posterior utilização

Uma das formas de monetizar o saldo credor do ICMS é a transformação deste saldo em crédito
 acumulado. O governo do Estado de São Paulo deu mais um importante passo para ajudar os
 contribuintes do ICMS nesta transformação.

Com a publicação do Decreto nº 61.722/15, o Estado permitiu que o crédito seja apurado pela
 sistemática de apuração simplificada, nos termos da Portaria CAT 207/2009, retroagindo os
 cálculos a partir de abril de 2010 e excluiu o prazo final para apresentação do pedido, que antes
 era até janeiro de 2016.
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Se você quiser falar sobre o assunto,
 por favor, entre em contato com um
 dos profissionais abaixo:
 
Marcus Vinicius Gonçalves
Sócio, (11) 3940-3126,
 vslemenian@kpmg.com.br 

Elson Eduardo Bueno 
Sócio, (11) 3940-3281,
 ebueno@kpmg.com.br

Lucio Bastos
Sócio(11) 3940-5071,
 lbastos@kpmg.com.br
 

Nossos contatos:

Brasil Sala de Imprensa Fale Conosco
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