PRE 603.20
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
Ilma. Sra.
PATRICIA ELLEN DA SILVA
Secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo
Ilmos. Srs.
WILSON MELLO - Presidente da INVEST SP
GUSTAVO LEY - Coordenador CAT - Secretaria da Fazenda e
Planejamento do Estado de São Paulo
VINICIUS BARATTER - Diretor Adjunto de Gestão - Secretaria da Fazenda e
Planejamento do Estado de São Paulo
REF.: Agradecimentos – Reuniões sobre a Tributação de Veículos Usados no
Estado de São Paulo
Prezados Senhores,
Agradecemos, em nome de 1.690 concessionários de veículos estabelecidos e
cadastrados perante o Estado de São Paulo e seus mais de 72.800 empregados, pelo
tempo que nos foi dedicado para que pudéssemos debater as propostas desta entidade,
no que tange ao ICMS de veículos usados do Estado de São Paulo.
Em especial, gostaríamos de agradecer pela oportunidade que nos foi ofertada para
expormos os nossos posicionamentos acerca do aumento da carga tributária do ICMS e
toda a dedicação da equipe do Governo de São Paulo, que resultou na acertada
manutenção da redução da base de cálculo do ICMS de veículos usados em 90%, até
que tenhamos uma definição quanto às nossas propostas iniciais, baseadas no aumento
da formalização que o RENAVE trará, gerando maior arrecadação ao Estado. Conforme
exposto anteriormente, esta decisão evita os efeitos negativos que o aumento da carga
fiscal sobre o veículo usado certamente causaria em toda a cadeia automotiva.
Aguardamos a publicação do Decreto que oficializará a manutenção da redução da base
de cálculo do ICMS sobre veículos usados e permanecemos totalmente à disposição
para continuarmos os estudos acerca do aumento da formalidade que certamente será
obtida com o RENAVE, gerando um crescimento constante e sustentável da
arrecadação.
Cordialmente,

Alarico Assumpão Jr.
Presidene

João Bastista Simão
Vice-Presidente
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