
 

Passo a Passo - ICMS – solicitação de isenção – taxistas e Portadores de Deficiência 

Física, Visual, Mental severa ou profunda, ou Autista 

Serviço: 

ICMS – solicitação de isenção – taxistas e Portadores de Deficiência Física, Visual, Mental 

severa ou profunda, ou Autista 

# O que fazer Local Valor 

1 Acessar o sítio da SEF/MG.  

 

Clique aqui para acessar o sítio 

da SEF/MG. 

http://www.fazenda.mg.gov.br 

 

Taxista: 

R$282,68 (até 

31/12/2013) 

 

Portadores de 

Deficiência 

Física, Visual, 

Mental severa 

ou profunda, 

ou Autista: 

Gratuito 

2 Clicar na opção “Empresas”.  

3 

Na página “Empresas”, localizar a 

opção “Impostos” e clicar no link 

“ICMS”. 

4 

Clicar na opção “Isenção de ICMS 

para taxistas e deficientes físicos” 

para obter informações sobre 

solicitação do benefício da isenção. 

4.1 

Clicar no link “documentos 

necessários” para acessar a relação 

dos documentos necessários a serem 

apresentados à SEF/MG para 

solicitar o benefício da isenção do 

ICMS. 

 

4.2 

 

Para requerer o benefício, clicar no 

link “Solicitar Isenção” para ser 

exibida página para preenchimento 

da solicitação. 

 

Isenção do ICMS e isenção 

ou imunidade do IPVA: 

https://www2.fazenda.mg.go

v.br/sol/ctrl/SOL/SERVWEB

/CADASTRO_001?ACAO=

VISUALIZAR  

4.2.1 Após a confirmação do pedido, o 

sistema exibe para o interessado 

número de protocolo e de senha para 

acompanhamento da sua solicitação 

pelo sistema da SEF e também a 

relação dos documentos necessários 

para a análise do pedido. 

  

4.2.2 Ao clicar em “Imprimir 

Comprovante de Protocolo” o 

sistema exibe o comprovante em 

“pdf” para impressão pelo 

interessado.  

4.3 O interessado deve entregar os 

documentos necessários à análise do 

pedido pessoalmente ou enviar pelo 

Correio à unidade de atendimento da 

http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/
https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctrl/SOL/SERVWEB/CADASTRO_001?ACAO=VISUALIZAR
https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctrl/SOL/SERVWEB/CADASTRO_001?ACAO=VISUALIZAR
https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctrl/SOL/SERVWEB/CADASTRO_001?ACAO=VISUALIZAR
https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctrl/SOL/SERVWEB/CADASTRO_001?ACAO=VISUALIZAR


Serviço: 

ICMS – solicitação de isenção – taxistas e Portadores de Deficiência Física, Visual, Mental 

severa ou profunda, ou Autista 

# O que fazer Local Valor 

SEF/MG, no município de 

emplacamento do veículo.  

4.4 Após ser formalizado o 

reconhecimento do benefício pela 

SEF/MG, o requerente deve buscar 

na Administração Fazendária o 

formulário “Aquisição de Veículo 

com isenção do ICMS – 

Autorização/Deferimento” 

necessário para o uso do benefício 

no revendedor de veículos. 

 

Observação: Alguns endereços relacionados no campo “Local” somente são acessados a 

partir da página inicial do processo. 

 


