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PROPOSTA ABEVD: delimitar a definição de Benefício Fiscal prevista no art. 24
do PL 529/20 para excluir expressamente o diferimento, ou qualquer tipo de 
redução de base de cálculo que tenha por objetivo o diferimento de imposto,
em especial na saída da indústria e centros de distribuição (atacadistas).

• Redução de arrecadação indireta pela perda de poder aquisitivo dos 
 empreendedores das vendas diretas, afetando principalmente a população: 

• Perda da competitividade das empresas de vendas diretas paulistas para 
 concorrentes ou operações em outros Estados;
• Redução da arrecadação pela transferência de indústrias e atacadistas para 
 outros Estados.

PL 529/20: IMPACTO NAS VENDAS DIRETAS
ART. 24: RISCO DE EQUIPARAÇÃO DE DIFERIMENTO A BENEFÍCIO FISCAL

• Principais produtos das vendas diretas (HPPC e Alimentos)  
 recolhem ICMS com redução de base de cálculo que resulta: 

• Não é benefício fiscal, é uma sistemática de diferimento do  
 pagamento do ICMS.
• Não há renúncia fiscal, o ICMS é pago integralmente quando da 
 venda pelo varejista.
• Diferimento é importante para a competitividade da indústria 
 paulista frente à alíquota interestadual de 12% devida nas operações 
 atendidas por estabelecimentos localizados em Estados fronteiriços.

(arts. 34 e 39 do Anexo II do RICMS/SP).
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VENDAS DIRETAS | Sobre o Setor

• É umas das
atividades liberais

mais democráticas
por oferecer: 
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Cerca de

é composta por pessoas pertencentes às
classes C e D, com forte impacto social nas
comunidades e intenso dinamismo econômico

52% do Setor de Vendas Diretas
é formado por produtos de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos (HPPC) 

por
Nutrição/Alimentos
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Autonomia no
trabalho

Flexibilidade
de horário

e não exigir 
experiência 

anterior

Sendo essencial
em momentos de
crise, como durante
a pandemia quando
milhares de pessoas
perderam sua
fonte de renda;

• O Setor de Vendas Diretas é formal e recolhe ICMS sobre toda operação, 
inclusive na saída do empreendedor independente para o consumidor final, por 
meio do regime da substituição tributária. ICMS/ST é recolhido também quando o 
produto é adquirido para consumo próprio ou presentear (operação com natureza 
de consumo e não revenda, a princípio, não deveria estar sujeito ao ICMS-ST).


