
ICMS – DIFERIMENTO PARA EVITAR CRÉDITOS ACUMULADOS – AUTOPEÇAS, IMPLEMENTOS
AGRÍCOLAS E PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL

 
Em 23/12/2017, foi publicado o Decreto estadual nº 63.096 (p. 03), que difere o ICMS nas operações
com autopeças, implementos agrícolas e produtos de perfumaria e de higiene pessoal importados do
exterior ou com conteúdo de importação superior a 40%, tendo em vista aprimorar as medidas para
evitar a formação de saldos credores elevados e continuados, bem como a perda de competitividade
dos contribuintes paulistas, resultantes da aplicação da Resolução do Senado Federal nº 13/2012, e
da variação da carga tributária nas sucessivas entradas e saídas das mercadorias.

O  Decreto  nº  63.096/2017  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação.
 

ICMS – AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS ACUMULADOS
– PROGRAMAS DE INCENTIVO AO INVESTIMENTO

 
Em 23/12/2017, foi publicado o Decreto estadual nº 63.104 (p. 04), que permite a utilização de créditos
acumulados apropriados até 31/12/2019, no Programa de Incentivo ao Investimento pelo Fabricante de
Veículo  Automotor,  Incentivos  no  âmbito  dos  Parques  Tecnológicos  e  Programa  de  Incentivo  ao
Investimento pelo Fabricante de Produtos da Indústria de Processamento Eletrônico de Dados, de que
tratam,  respectivamente,  os  Decretos  nºs  53.051/08,  53.826/08  e  54.904/09.

Atualmente, só é permitida a utilização de créditos apropriados até 31/12/2017.

O Decreto nº 63.104/2017 entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º
de  janeiro  de  2018.
 

ICMS – CRÉDITO ACUMULADO – EXTENSÃO DE REGIME ESPECIAL NAS SAÍDAS DE CARNE
E COURO

 
Em 23/12/2017, foi publicado o Decreto estadual nº 63.106 (p. 05), que estende o regime especial de 
utilização de créditos acumulados nas saídas de carne e produtos resultantes do abate de aves, gado 
e leporídeos e saídas de produtos resultantes do curtimento e outras preparações de couro, previsto 
no Decreto nº 57.686/2011, de 30/09/2018 para 31/12/2018.

O Decreto nº 63.106/2017 entra em vigor na data de sua publicação.


