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State Value-Added 
Tax (ICMS) Credit 
Balance: Cashflow 
Impacts and 
solutions



Desmistificando conceitos

Saldo Credor é algo positivo?
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Acúmulo de saldo credor é uma das situações tributárias 
mais prejudiciais para a empresa!

Prejudica fluxo de caixa;

Infla o ativo com créditos sem possibilidade de recuperação;

Possibilidade ainda de impairment se não há perspectiva de 
realização.

Saldo Credor de ICMS 
ocorre quando há mais 
Créditos do que débitos 
do Imposto



Quem possui saldo credor?
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Casos mais comuns:

Empresas importadoras com saídas interestaduais em 
revenda ou transferência (Resolução 13);

Empresas exportadoras;

Empresas do agrobusiness – produtos altamente 
incentivados, com crédito presumido;

Setor automotivo, especialmente montadoras de veículos

Redução/isenção com manutenção de crédito

Saldo Credor de ICMS 
ocorre quando há mais 
Créditos do que débitos 
do Imposto

Identificando casos aplicáveis



O que fazer para sanear e mitigar saldos credores

Regimes especiais em SP:

• Portaria CAT 108/13 – pleitear suspensão 
total ou parcial na importação de 
mercadorias;

• Art. 327-J: ainda possibilidade de suspensão 
do ICMS em operações internas de alguns 
setores (auto peças, perfumaria, etc).

• Portaria CAT 43/2007 – outras possibilidades

e-CredAc – forma de apropriação de saldo 
credor em crédito acumulado do ICMS.

Portaria CAT 42/2018

Reestruturação societária/ negócios:
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E-Credac

Saldo Credor é algo positivo?
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Em São Paulo – e-CredAc – forma de apropriação de saldo 
credor em crédito acumulado do ICMS.

 Modalidades Simplificado e Custeio
 Possibilidade de Fast Track

Utilizações: venda para terceiros, pagamento de ativos, 
pagamento de autos de infração, entre outros.

Forma mais eficiente de monetização de saldo credor.

Problemas: Complexidade e Tempo

Aplicável ao Estado de 
São Paulo, cada estado 
define possibilidades 
para lidar com Saldos 
Credores de ICMS



e-CredAc – passo a passo

Transmissão dos 
arquivos TXTs

 Pré-validação

 Transmissão dos 
arquivos 

Pedido de 
Apropriação

 Elaboração do 
Pedido de 
Apropriação do 
Crédito Acumulado 

Protocolo no Posto 
Fiscal

 Protocolo do Pedido 
de Apropriação do 
Crédito Acumulado  

Fiscalização

 Abertura de processo 
de fiscalização para 
validação dos 
créditos

Homologação do 
Crédito

 Autorização do Fiscal 
mediante notificação 
específica

Tempo médio 
2 a 3 anos 
após o 
protocolo (1)

(1) O tempo médio de duração indicado representa uma estimativa baseada em nossas experiências anteriores com projetos similares. Este tempo pode variar dependendo do Posto 
Fiscal de vinculação do contribuinte que realizará a fiscalização, da complexidade e da volumetria das operações dos contribuintes.
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