Declaração para solicitação de ISENÇÃO de ICMS na Nota Fiscal /
Conta de energia elétrica de unidade consumidora rural no Estado
de São Paulo.
DADOS DO CONSUMIDOR
Nome:

Seu Código

Venho por esta requerer a isenção do ICMS na Nota Fiscal / Conta de energia
elétrica, nos termos da legislação e regulamentação vigentes e declarar sob as penas da
lei, que exerço exclusiva e preponderantemente a atividade de produtor rural em meu
estabelecimento, conforme cópia (anexa) do Cadastro de Contribuintes de ICMS CADESP, preenchendo as condições legalmente previstas.
Estou ciente de que a isenção do ICMS na Nota Fiscal / Conta de energia elétrica
sujeita o produtor rural a manter atualizado o cadastro junto a Concessionária,
comprometendo-me a informar imediatamente a Elektro caso o responsável por essa
unidade consumidora seja alterado ou na hipótese de que a atividade de produtor rural no
estabelecimento deixe de ser exercida.
Também estou ciente de que usufruir da isenção sem a observância das
disposições legais vigentes sujeita o produtor rural ao pagamento do montante
correspondente ao benefício auferido com os acréscimos legais.
Declaro que a eventual isenção concedida no passado, ou que venha se
beneficiando e/ou venha a se beneficiar, decorre de minha exclusiva solicitação, sendo
certo que qualquer questionamento e/ou condenação relacionada a esta isenção será de
minha exclusiva responsabilidade, garantindo que a Elektro esteja isenta de todo e
qualquer prejuízo e/ou ressarcimento.
Autorizo ainda, a Elektro a efetuar a troca de titularidade e acerto do endereço da
unidade consumidora para adequá-la aos termos da CADESP apresentada.
Caso a unidade consumidora tenha débito em aberto com esta distribuidora, a
troca de titularidade e a isenção do ICMS será concedida somente após a sua quitação.
Declaro finalmente que as informações constantes da presente declaração são
verdadeiras.
______________, ___ de _________________ de ___________.

Nome e Assinatura do Produtor Rural
(Firma reconhecida)

A isenção será concedida
somente se houver o box
“Produtor Rural”.

O titular da UC deve constar
no box “Participantes”
descritos no Cadesp.

A Situação Cadastral
deve estar preenchida
como “Ativa”.

Devem constar no rodapé a
data da impressão (inferior a
90 dias) e o site de origem.

A isenção será concedida somente se houver o box “Produtor Rura

Devem constar no rodapé a
data da impressão (inferior a
90 dias) e o site de origem.

Devem constar no rodapé a
data da impressão (inferior a
90 dias) e o site de origem.

Anexo I – Documentos para Isenção de ICMS
Solicitante

Documentos necessários
Documento

Observações e complementos
Assinado pelo titular da unidade consumidora e com firma reconhecida.

Declaração para solicitação de ISENÇÃO
de ICMS na Nota Fiscal
Pessoa Física

Se assinado por procurador – procuração original ou cópia autenticada com
firma reconhecida.
Se inventariante – cópia autenticada de nomeação do inventariante.

Documento com CPF e RG

Cópia autenticada.

CADESP

Cópia completa com o site de origem no rodapé e data de impressão inferior a
90 dias.
Assinado pelo representante legal e com firma reconhecida.

Declaração para solicitação de ISENÇÃO
de ICMS na Nota Fiscal

Se assinado por procurador – procuração original ou cópia autenticada com
firma reconhecida.
Se inventariante – cópia autenticada de nomeação do inventariante.

Pessoa Jurídica
ME
(micro empresa)

Documento com CPF e RG

Cópia autenticada.

CADESP

Cópia completa com o site de origem no rodapé e data de impressão inferior a
90 dias.

Ficha Individual consolidada

Cópia autenticada com todas as alterações, registrada na junta comercial do
estado.

Comprovante de Inscrição e de Situação
Cadastral (site da Receita Federal)

Com situação cadastral ativa.
Assinado pelo representante legal e com firma reconhecida.

Declaração para solicitação de ISENÇÃO
de ICMS na Nota Fiscal

Se assinado por procurador – procuração original ou cópia autenticada com
firma reconhecida.
Se inventariante – cópia autenticada de nomeação do inventariante.

Pessoa Jurídica
LTDA
(sociedade limitada)

Documento com CPF e RG

Cópia autenticada.

CADESP

Cópia completa com o site de origem no rodapé e data de impressão inferior a
90 dias.

Comprovante de Inscrição e de Situação
Cadastral (site da Receita Federal)

Com situação cadastral ativa.

Contrato Social

Cópia autenticada consolidada ou com todas as alterações, registrada na junta
comercial do estado.
Assinado pelo representante legal e com firma reconhecida.

Declaração para solicitação de ISENÇÃO
de ICMS na Nota Fiscal
Pessoa Jurídica
S.A.
(sociedade
anônima)

Se assinado por procurador – procuração original ou cópia autenticada com
firma reconhecida.
Se inventariante – cópia autenticada de nomeação do inventariante.

Documento com CPF e RG

Cópia autenticada.

CADESP

Cópia completa com o site de origem no rodapé e data de impressão inferior a
90 dias.

Comprovante de Inscrição e de Situação
Cadastral (site da Receita Federal)

Com situação cadastral ativa.

