SECRETARIA DA FAZENDA DO AMAZONAS
ORIENTAÇÕES PARA REQUERER O BENEFÍCIO DE ISENÇÃO DE ICMS NA
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS POR TAXISTAS
SETOR COMPETENTE:
Gerência de Regimes Especiais – GERE, do Departamento de Tributação – DETRI
Sala 208 da SEFAZ (prédio principal) - fone: 2121-1657.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Convênio ICMS 38/01, de 2001.
* vide site da SEFAZ -www.sefaz.am.gov.br - no link Legislação Tributária, Normas
CONFAZ.
BENEFICIÁRIOS QUE PODEM REQUERER DA SEFAZ/AM ISENÇÃO DE ICMS
QUANDO DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS SE PREENCHIDAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELA LEGISLAÇÃO ANTERIORMENTE CITADA:
TAXISTAS

PROCEDIMENTO PARA REQUERER A ISENÇÃO DO ICMS:
1. Dirigir-se à Secretaria de Fazenda, ao setor de Protocolo, para receber os formulários
ou consultar o site da SEFAZ (www.sefaz.am.gov.br ), no link Serviços, Cidadão,
Isenção de ICMS – Veículo Novo, Orientações e documentos necessários para requerer isenção de ICMS, ou no link Áreas, Tributária, Consulta por Área, Departamento de Tributação, Orientações e documentos necessários para requerer
isenção de ICMS, e imprimir os formulários.
2. Preencher requerimento solicitando a isenção do ICMS (modelo disponível no site da
SEFAZ);
3. Anexar a seguinte DOCUMENTAÇÃO:
a) Cópia do RG e do CPF do requerente;
b) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação;
c) Cópia do comprovante de residência. Se o requerente não for proprietário do imóvel
em que resida, deverá apresentar declaração de residência (modelo disponível no site
da SEFAZ) e cópia do RG do proprietário do imóvel;
d) Certidão Negativa de Débito para com a SEFAZ;
e) Declaração probatória da SMTU destinada à SEFAZ (original);
f) Autorização de isenção de IPI para táxi emitida pela Receita Federal;
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g) Procuração, RG e CPF do procurador, se for o caso;
h) Comprovante de pagamento da taxa de expediente.
4. Pagar taxa de expediente no valor de R$ 2,50, cód. 3573. Para emitir o DAR Avulso e
pagar a taxa, basta acessar o site da SEFAZ/AM (www.sefaz.am.gov.br), clicar no link
ACESSO RÁPIDO/IMPRESSÃO DE DAR AVULSO (taxa de expediente), selecionar
o tipo CPF, digitar o número, clicar em enviar, digitar o nome do interessado, selecionar o município, selecionar o código 3573 (taxa de expediente), clicar em AVANÇAR,
digitar no campo da taxa de expediente o valor de 2,50 e clicar em DAR EM PDF, em
seguida, clicar em OK. O DAR deve ser impresso e pago na agência bancária;
5. Dar entrada no processo no setor de Protocolo da SEFAZ;
6. Consultar após, em média 10 dias úteis, o andamento do processo no site da SEFAZ/AM, no mesmo link onde emite a Autorização quando deferido o pedido ( vide
Procedimento para EMITIR a Autorização);
7. Caso o processo tenha sido indeferido por falta de documentação ou débito de IPVA,
o contribuinte poderá, posteriormente, trazer a documentação solicitada ao DETRI para anexar ao processo que será revisto e possivelmente deferido.

PROCEDIMENTO PARA EMITIR A AUTORIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM ISENÇÃO DE ICMS:
a) Uma vez deferido o pedido, o requerente deverá acessar a página inicial do site da SEFAZ/AM e acessar os links: SERVIÇOS, CIDADÃO, ISENÇÃO DE ICMS – VEÍCULO NOVO/VALIDAÇÃO DE AUTORIZAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO COM ISENÇÃO DE ICMS - TAXISTAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA;

OU

AINDA

NO

ACESSO

RÁPIDO,

NO

LINK:

CERTI-

DÕES/VALIDAÇÃO; VALIDAÇÃO DE DOCUMENTOS, VALIDAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO...;
b) Digitar o CPF, clicar em EXIBIR, clicar em ARQUIVO ANEXADO, clicar em OK;
c) Quando aparecer a autorização, basta imprimir e entregar na concessionária a quantidade de vias que esta solicitar;
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d) A Concessionária ou o Fabricante de veículos, ao receber do cliente a Autorização
para aquisição de veículo com isenção de ICMS, deverá conferir a regularidade da
mesma, procedendo conforme o descrito nos itens 6 e 7.
Observações:
1. O benefício somente será concedido se o interessado não possuir débitos junto à SEFAZ/AM;
2. A falta da documentação exigida retardará a solução do pedido. Indicar telefone fixo
para contato;
3. Não é necessário deslocar-se à SEFAZ para receber a autorização para aquisição de
veículo com isenção de ICMS. Basta acessar o sítio da SEFAZ, imprimir a autorização
e entregar na concessionária de veículos que deverá conferir a regularidade da mesma
também no sítio da SEFAZ/AM;
4. O PRAZO de validade das autorizações é de 180 (cento e oitenta dias), a contar de sua
emissão. Na hipótese de não utilização da autorização no prazo estipulado, o contribuinte poderá formalizar novo pedido, anexando novamente toda a documentação indicada anteriormente, atualizada, bem como uma declaração de que não utilizou a última
autorização;
5. ;O interessado somente poderá solicitar o benefício para UM veículo no prazo de
DOIS ANOS;
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PASSO A PASSO : ORIENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE ANDAMENTO DO
PROCESSO E EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO.
Site: www.sefaz.am.gov.br
No site da SEFAZ-AM, clique no link Certidões/Validação
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Clique no link “Validação de Autorização para aquisição de veículos novos com isenção de ICMS por taxistas e portadores de necessidades especiais.
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Ou vá em Serviços Cidadão – Isenção de ICMS – Veículo Novo
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Depois, clique em Validação de Autorização ...

Digite o CPF do requerente no campo e clique em pesquisar

Clique no ícone “Exibir” no canto direito da tela.
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Baixe o arquivo e imprima suas vias.
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