Site Institucional

Portal de Negócios
Institucional BN ICMS

Empresa com ampla expertise nas áreas
Contábil, Fiscal e Tributária com foco na
recuperação de créditos acumulados de
ICMS e ICMS ST.

Efetuamos BPO para efetuar ressarcimentos
de ICMS e ICMS ST em vários Estados assim
como a venda de ICMS com total segurança,
transparência e agilidade.
Único Market Place de ICMS, onde
empresas efetuam transações diretamente
entre si, sem interferência de terceiros.

VANTAGENS
Conheça as vantagens da Bolsa Nacional de ICMS – www.bnicms.com.br

Segurança e Garantia

Transparência

Plataforma Otimizada

BNICMS.COM.BR
Acessem o Portal para Ressarcir, Comprar ou Vender ICMS em todo Brasil
Efetuamos a intermediação de créditos de ICMS – BN ICMS Institucional PDF
A Bolsa Nacional de ICMS atua na intermediação de compra e venda de
créditos já homologados de ICMS com várias empresas cadastradas em
nosso banco de dados de compradoras ou vendedoras.
Atendemos a todas as exigências da legislação vigente junto à Secretaria da
Fazenda, passando total segurança, tanto para quem vende como para quem
compra.
Oferecemos estrutura jurídica e técnica para acompanhamento e assessoria
de todo processo de transferência dos créditos, sempre com o objetivo de
ofertar a melhor negociação com total segurança e transparência para a sua
empresa.

A SUA PLATAFORMA
COMPLETA
PARA NEGÓCIOS.
Segurança – Compliance - Transparência - Agilidade
Sua empresa precisa VENDER crédito ICMS?
Efetue seus lances através de nosso Portal de Negócios

Clique aqui para se cadastrar

Informe deságio desejado;
Informe modalidade de venda ( compensação futura, pagamento débitos vencidos, etc)
Encontre compradores homologados pela BN ICMS e faça negócios com a melhor oferta.

Sua empresa precisa COMPRAR crédito de ICMS?
Efetue seus lances através de nosso Portal de Negócios

Clique aqui para se cadastrar

Informe deságio desejado;
Informe modalidade da compra ( compensação futura, pagamento débitos vencidos, etc.)
Encontre vendedoras homologadas e faça negócios com a melhor oferta.

Segurança – BN ICMS valida a veracidade das documentações
Aprovação das Empresas Compradoras e Vendedoras

Transparência
Compradores e Vendedores negociam diretamente entre si
e a BN ICMS elabora todos os contratos de cessão créditos

PLATAFORMA OTIMIZADA
▪ Compre ICMS pagando ou não comissão

▪ Venda ICMS pagando ou não comissão
▪ Recupere ICMS e ICMS ST

▪ Gerencie comissionamentos Traders
▪ Gerencie Trades cadastrados para sua empresa
▪ Várias modalidades de venda ICMS
Compensação Futura, Pagamento Débitos Vencidos , Auto Infração, PTA MG, etc.

Ofertas de Compra e Venda – 100% validadas

Escolha o Lote de seu interesse ! Negocie Direto

VAMOS FAZER NEGÓCIO?
Saiba como a Bolsa Nacional de ICMS pode auxiliar sua empresa.
Intermediação de Créditos de ICMS
Pesquisa entre todas as empresas compradoras cadastradas para sempre obter a melhor
taxa de deságio, gerando assim, maior economia para a sua empresa.
Atendemos a todas as exigências da legislação vigente junto à Secretaria da Fazenda,
passando total segurança, tanto para quem vende como para quem compra. Oferecemos
estrutura jurídica e técnica para acompanhamento e assessória de todo processo de
transferência dos créditos e sempre com o objetivo de ofertar a melhor negociação com
total segurança e ética para a sua empresa.

SERVIÇOS

Recuperação De Créditos
Acumulados ICMS/SP

Portaria
CAT42/2018
e-Ressarcimento

- Portaria CAT 42/2018 - e-Ressarcimento
A Bolsa Nacional de ICMS já está apta a atender a esta nova sistemática de apuração e
utilização dos créditos de ICMS - CAT42/2018 com total segurança e rapidez.

Análise e
Conferência das
Informações
Auditoria Prévia

ICMS - Fazenda paulista agiliza o ressarcimento de Substituição Tributária
Novo sistema trazido pela Portaria CAT 42/2018 permite que em até 24 horas o
contribuinte receba um código eletrônico que permite lançar o crédito de ICMS na
apuração mensal. A melhoria favorece o atacado e o varejo paulista.

Levantamento e
Apuração dos
Créditos

A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo aperfeiçoou a sistemática de apuração de
ressarcimento do ICMS retido por Substituição Tributária ou pago antecipadamente. A
medida inovadora é mais um passo dentro do Programa Nos Conformes, que simplifica o
cumprimento das obrigações com o Estado e dá celeridade aos processos por meio da
modernização dos sistemas de informação.

Auditoria no
Conteúdo das
Informações

SERVIÇOS

Recuperação De Créditos
Acumulados ICMS/SP

- Painel CAT 207/2009 - Sistemática de Apuração Simplificada
A CAT 207/2009 possibilita que as empresas paulistas se apropriem, de forma simplificada
dos créditos acumulados do ICMS dos últimos 5 anos.
Publicada pela SEFAZ-SP em 13/10/2009, define um método simplificado de apuração do
crédito acumulado de ICMS com base no IVA (Índice de Valor Acrescido), que é definido de
acordo com o ramo de atividade de cada empresa.
O benefício pode ser aproveitado pelas empresas contribuintes com crédito acumulado de
valor inclusive superior a R$276.100,00 (10 mil UFESPs) por mês; limitando os créditos
mensais em 10.000 UFESPs (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, cujo o valor unitário
para o ano de 2020 equivale a R$ 27,61), o que totaliza para um período de 5 anos a
importância de R$16.566.000,00 a ser recuperado.
Se o valor do crédito acumulado mensal de ICMS for superior a 10.000 UFESPs, a empresa
poderá utilizar a CAT83/09 como método de apuração pelo custeio para ressarcimento de
todo o valor acumulado do crédito ICMS.

SERVIÇOS

Recuperação De Créditos
Acumulados ICMS/SP

- Painel CAT 83 - Sistemática de Apuração Custeio
Complexidade alta, devido as informações obrigatórias do controle de produção e controle de estoque.
A portaria CAT 83/2009 foi publicada em Abril de 2009 pela Secretaria de Fazenda do Estado de São
Paulo e define o “Sistema de Apuração do Crédito Acumulado de ICMS sobre Mercadorias e Serviços”.

Esta portaria define o formato de geração de um arquivo magnético contendo todas as informações
referentes ao ciclo de :
Aquisição de materiais
Remessas para industrialização
Requisição de materiais para produção
Formação de estoque de produtos acabados e vendas entre outras movimentações de estoque

Objetivo:
Módulo 1 – Insumos
Módulo 2 – Processo produtivo
Módulo 3 – Produtos acabados e mercadorias para revenda
Módulo 4 – Rateios
Módulo 5 – Demonstrativos Auxiliares
Módulo 6 – Geração do crédito acumulado do ICMS

Ressarcimento de Créditos
Acumulados de ICMS & ICMS ST
SP MG RJ PR SC RS MS MT GO BA

Sua empresa tem projetos de Venda,
Compra ou Ressarcimento de ICMS?
Seja um Trader BN ICMS, cadastre-se !
Advogados, Auditores, Contadores, Consultores

Deseja ser um Trader Bolsa Nacional de ICMS ? – Leia nosso Contrato
Efetue a Intermediação de créditos de ICMS conosco !
Efetue Compra e Venda de ICMS para seus clientes através de nossa Plataforma
Eletrônica 100% Segura.

Efetue os ressarcimentos de ICMS conosco !
Com nossos Sistemas de Ressarcimento de ICMS, sua empresa poderá nos contratar para
atender demandas específicas de vossos clientes como por exemplo:
•
•
•
•
•

E Credac (CAT207, CAT83) / SP
e-Ressarcimento (CAT42) / SP
Siscred/PR
DCA/MG
Demais Estados

Propaganda Enganosa CDC.
Art. 37 Lei LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.
A Bolsa Nacional de ICMS garante que todas informações divulgas no Portal Eletrônico de Comercialização
de Créditos de ICMS são verdadeiras.
A cada negociação fechada é facultado às partes solicitarem logs de auditoria, onde será comprovado que
as negociações acontecem sem interferência da BN ICMS, e que as mesmas concretizaram negócios

seguindo as próprias regras de deságios, comissionamentos, e demais informações referentes a cada Lote
Comercializado.

