
CAT 42: 
ressarcimento 
de ICMS-ST 
com agilidade 
e segurança

A partir de agora as informações 
deverão ser enviadas à Secretaria 
da Fazenda em um arquivo digital 
MENSAL composto por três fi chas:

O NOVO PROCESSO NECESSITA DE PARCERIA CONFIÁVEL 
PARA LEVAR SEGURANÇA AOS DADOS ENVIADOS.

Ficha 1: Cadastro de 
Participantes de Operações

Ficha 2: Tabela de 
Identifi cação do Item

Ficha 3: Controle de Estoque 
das Mercadorias Enquadradas 
na Substituição Tributária

A Portaria CAT 42 de 21 de maio de 2018 (DOE 
de 22/5/2018) chegou para alterar o método 
de Complementação e Ressarcimento do ICMS 
retido no estado de São Paulo instituindo, então, 
o “Sistema de Apuração do Complemento ou 
Ressarcimento do ICMS Retido por Substituição 
Tributária ou Antecipado”, destinado à apuração 
do complemento ou do ressarcimento do ICMS 
retido por substituição tributária (ICMS-ST) ou 
pago por antecipação (IA).

As alterações estão entrando em vigor por 
etapas até dezembro de 2018, com algumas 
já em funcionamento, e a previsão é que o 
Sistema Eletrônico de Gerenciamento do 
Ressarcimento (e-Ressarcimento) esteja em 
pleno funcionamento em março de 2019 e 
diminua o tempo na restituição do ICMS-ST.



Quer apurar o ressarcimento de 
ICMS-ST de sua empresa agora?

Confi e em nossa expertise

Um presente de possibilidades 
para garantir o futuro

Nossas soluções MASTERSAF DW e MASTERSAF SMART já estão preparadas para ressarcimento, 
geração do meio magnético e emissão das três fi chas que compõem o arquivo digital.

NOSSO MÓDULO:

Somos uma das empresas pioneiras na entrega de 
projetos SPED, participando com o governo desde o início 
do projeto-piloto, que se iniciou em 2007 com os três 
grandes projetos: SPED Contábil, SPED Fiscal e NF-e. 
Nossa profunda expertise adquirida ao longo de todos os 
projetos SPED nos permite oferecer e aprimorar soluções 
que melhor atendam às necessidades das empresas 
na entrega de suas obrigações acessórias, com total 
segurança, excelência e compliance.

Estamos preparados para este novo desafi o. 
Conte conosco! Solicite uma demonstração. 
+55 (11) 3613-8735
www.thomsonreuters.com.br 
mastersaf.relacionamento@thomsonreuters.com

Nossas soluções corporativas aliam tecnologia, conteúdo e 
resultados de maneira inovadora, oferecendo aumento de 
produtividade, competitividade, mitigando riscos e reduzindo 
custos nas áreas Tributária, de Comércio Exterior e Jurídica.

Integra as informações 
já presentes em nossas 
soluções tributárias

Traz segurança no 
tráfego de dados

Atende de maneira 
completa à legislação


