
Operações de
Créditos do ICMS

ICMS
Inteligente

A AES Eletropaulo 
coloca seu imposto a 

seu favor



*Pré-requisito das operações: nas três operações, os créditos de ICMS acumulados devem 
ser homologados pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 

Transferências de 
créditos do ICMS para 

pagamento da fatura de 
energia elétrica e/ou 

TUSD
Transferências simples 
de créditos acumulados

Transferências 
decorrentes de 

investimentos no Estado 
de São Paulo



Transferências de 
créditos do ICMS para 
pagamento da fatura 
da AES Eletropaulo

Operação:
Nesta operação, o cliente transfere 

os créditos acumulados de ICMS à

Concessionária em troca da quitação da 

sua fatura de energia elétrica ou para o 

pagamento da TUSD (Tarifa do Uso do 

Sistema de Distribuição).

A quem se destina:
Clientes industriais da AES Eletropaulo 

com fatura mensal acima de R$ 50.000,00.



Transferências de 
créditos do ICMS para 
pagamento da fatura 
da AES Eletropaulo

Créditos do ICMS+
[ Comissão ]  (R$)+

[Restante da fatura]  (R$)

MWh

Repasse ICMS – [valor da Nota Fiscal]

Nota Fiscal de Transferência

AES 
Eletropaulo Cliente

Secretaria 
da Fazenda



Transferências simples 
de créditos do ICMS Operação:

O contribuinte do ICMS transfere seus 

créditos acumulados à AES Eletropaulo 

mediante a aplicação de um deságio 

negociado entre as partes. Após esta 

transferência, a AES Eletropaulo utiliza tais 

créditos para o pagamento do ICMS vincendo.

A quem se destina:
Contribuinte do ICMS no Estado de 

São Paulo com grande volume 

de créditos acumulados.



Transferências simples 
de créditos do ICMS

Créditos do ICMS

[Valor do Crédito] - [Comissão] (R$)

Repasse ICMS – [valor da Nota Fiscal]

Nota Fiscal de Transferência

AES 
Eletropaulo

Cliente

Negocia 
aprovação da 
operação

Aprova a 
operação

Secretaria 
da Fazenda



Transferências para 
investimento no Estado 
de São Paulo Operação:

A parceira transfere seus créditos do 

ICMS acumulados para a AES Eletropaulo 

mediante a aplicação de um deságio 

negociado entre as partes no capital 

pago para o parceiro.

A quem se destina:
Empresas fabricantes de máquinas, 

equipamentos e veículos automotores 

que realizam investimentos 

no Estado de São Paulo.

OBS.: exceto o público-alvo, esta operação assemelha-se à cessão de Créditos Simples.



Transferências para 
investimento no Estado 
de São Paulo

Créditos de ICMS

[Valor do Crédito] – [Comissão] (R$)

Repasse ICMS – [valor da Nota Fiscal]

Nota Fiscal de Transferência

AES 
Eletropaulo Cliente

Secretaria 
da Fazenda



Principais vantagens 
do nosso produto:

Melhorar 
margens 

operacionais

Melhorar 
margens 

operacionais

Adiantar 
recursos 

financeiros

Adiantar 
recursos 

financeiros

Permitir 
maior 

flexibilidade 
na gestão de 

despesas

Permitir 
maior 

flexibilidade 
na gestão de 

despesas

Eliminar 
desperdícios

Eliminar 
desperdícios



• Somos uma das maiores 
arrecadadoras de ICMS no Estado de 
São Paulo

• Energia elétrica é essencial e 
representa um custo significativo 
nas operações de muitas empresas

• Credibilidade da AES Eletropaulo 
(solidez financeira, políticas de 
ética e compliance, ISE Bovespa e 
aderente a SOX)

• Possui histórico de sucesso nas 
operações com créditos acumulados 
de ICMS

• Credibilidade e histórico com a 
Secretaria da Fazenda

• Estrutura interna de apoio durante 
todo o processo

• Flexibilidade de negociação

A AES Eletropaulo 
é a sua melhor opção 
de negócios

ICMS
Inteligente

ICMS
Inteligente



Sua empresa 
só tem a ganhar

O produto – ICMS Inteligente:

• Reduz custos

• Capitaliza sua empresa

• Elimina desperdícios

A AES Eletropaulo:

• Experiências de sucesso em operações   

com créditos do ICMS

• Estrutura interna de suporte ao cliente

• Credibilidade e histórico com 

a Secretaria da Fazenda

• Flexibilidade de negociação



Obrigado!

Nome: Mônica Mello Ferreira

E-mail: monica.mello@aes.com

Telefone: (11) 2195-2761 ou (11) 9666-1154

mailto:monica.mello@aes.com

