
Informação

Interessado: ALESP - Dep. Heni Ozi Cukier
Assunto: Indicação 1167/2020 - Medidas de Combate à COVID-19 (Prorrogação no
prazo de recolhimento)
Número de referência: INFORMAÇÃO Nº 00160/CAT-G

 

1. Trata-se da Indicação n° 1167/2020, de autoria do Deputado Heni Ozi Cukier, por meio da
qual, em decorrência da crise provocada pela pandemia da COVID-19, sugere medidas relativas
à prorrogação por 120 (cento e vinte) dias para o recolhimento do ICMS incidente na entrada de
produtos importados, nas hipóteses em que a importação seja realizada através dos portos e
aeroportos do Estado de São Paulo e as mercadorias estiverem relacionadas à saúde e ao combate
do vírus.

 

2. Na justificativa, em suma, o autor da proposta legislativa sustenta que "as empresas
importadoras têm experimentado acentuado desencaixe financeiro decorrentes da pandemia do
coronavírus, sendo certo que a necessidade de pagamento imediato do ICMS nos portos e
aeroportos dificulta sobremaneira a liberação das cargas de produtos de saúde e, por
consequência, embaraça o combate ao Covid-19".

 

3. Diante do pleito, necessário assinalar que os secretários de Fazenda dos Estados decidiram em
reunião que, durante este período de enfrentamento à pandemia de COVID-19, os Estados não
deverão adotar, isoladamente, quaisquer medidas relacionadas com o ICMS (tais como isenção,
redução de base de cálculo, postergação da data de pagamento do imposto, entre outras), sem
que haja prévio acordo entre os Estados acerca das medidas necessárias, sendo que, atualmente,
propostas relacionadas ao COVID-19 já se encontram tramitando no âmbito do CONFAZ.

 

4. Também, que as propostas de cunho econômico-financeiro estão sendo analisadas no âmbito
do Comitê Econômico Extraordinário do Governo deste Estado, que fará o anúncio das medidas
que serão adotadas em tempo oportuno.

 

5. Ademais, no âmbito administrativo, de se pontuar a previsão legal para a concessão
de regimes especiais, próprios às operações de cada contribuinte, que se alinham à proposta
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apresentada pelo nobre Deputado, como a suspensão parcial/total do ICMS incidente nas
operações de importação, nos termos do artigo 327-j § 1º item 1 do RICMS/00 e da Portaria
CAT 108/2013; ou, o credenciamento de distribuidor hospitalar, com tratamento diferenciado
dado pela Portaria CAT 198/2009; e, até, a suspensão do ICMS devido no desembaraço
aduaneiro de mercadorias importadas.

 

6. Por fim, registre-se que, em 11/03/2020, a Coordenadoria da Administração Tributária
publicou a Portaria CAT 24/2020, dispondo sobre os procedimentos relacionados com a
importação de mercadorias e bens do exterior, dentre os quais, a possibilidade de concessão de
tratamento automatizado para análise de produtos hospitalares importados, nos termos que
especifica.

 

7. Em face ao exposto acima, não obstante parte das medidas sugeridas por meio da Indicação
nº 1167/2020, no momento, não encontrem respaldo para sua adoção na legislação vigente,
remanescem em estudo por esta Pasta medidas tributárias alternativas para realizar o
enfrentamento ao COVID-19.

 

8. Com estes esclarecimentos, eleve-se ao GS para conhecimento e informações ao demandante,
com proposta de posterior arquivamento.

São Paulo, 17 de abril de 2020.

 

HÉLIO FUMIO KUBATA
COORDENADOR ADJUNTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
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Despacho

Interessado: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assunto: Indicação 1167/2020
Número de referência: SFP-EXP-2020/73164

Diante das informações prestadas pela Coordenadoria da Administração Tributária
(fls. 08/09) desta Pasta, de ordem, encaminhe-se à Subsecretaria de Assuntos Parlamentares da
Casa Civil, via Sistema de Acompanhamento Legislativo - SIALE..

São Paulo, 22 de abril de 2020.

 

DIOGO COLOMBO DE BRAGA
CHEFE DE GABINETE
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