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Após o recálculo da pendência, 
quem efetuar o pagamento 
em até 15 dias obtém redução 
de 70% do débito; liquidação 
em até 30 dias tem decréscimo 
de 60% na dívida 

Decreto estadual nº 63.098/2017 
oferece às empresas paulistas a pos
sibilidade de diminuir em até 70% 
os valores dos Autos de Infração e 
Imposição de Multas (AIIMs). Essa 
redução se aplica aos débitos ainda 
em discussão nas várias esferas do 
contencioso administrativo da Se 
cretaria Estadual da Fazenda, inclu
sive no Tribunal de Impostos e Ta 
xas (TIT) (ver Serviço).

A iniciativa vale para os AIIMs 
la   vrados até 4 de agosto de 2017 
e ainda não inscritos na Dívida 
Ativa do Estado. Representante de 
empresa interessado no benefício 
deve solicitar pedido de revisão 
dos débitos – desse modo, serão 
recalculados os porcentuais apli
cáveis a cada situação e, depen
dendo da fase do processo, o des
conto poderá chegar ao total de 

83,5% – considerando outras reduções 
acumuladas previstas em lei. 

Após o recálculo da pendência, o con
tribuinte terá acesso ao valor do débito 
atuali zado e às opções de diminuição do 
montante cobrado. Para seguir com o 
pagamento será necessário realizar a con
fissão do débito, abrindo mão da defesa ou 
recurso no contencioso tributário. Reali
zando o pagamento em até 15 dias do re 
ce bimento do novo valor, terá o desconto 

ida. No dia combinado, o requerente precisa 
levar preenchidos dois formulários: Pedido 
de Recálculo e Confissão, ambos disponíveis 
online para cópia (ver Serviço). 

De acordo com Daniela Karasek, direto
raexecutiva adjunta da Administração Tri
butária da Fazenda, é imprescindível o con
tribuinte ficar atento ao prazo para solicitar o 
recálculo – a data final termina em 30 de 
abril. “Depois de inscrito na Dívida Ativa, o 
débito alcança valores ainda mais altos, sendo 
protestados com ajuizamento de honorários 
advocatícios e custas judiciais, além da pe
nhora e leilão de bens”, salienta Daniela. 

Rogério Mascia Silveira 

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

Assessoria de Imprensa da Secretaria da Fazenda

Estado oferece desconto para
empresa regularizar débitos

Liberados R$ 278 milhões em créditos da Nota Fiscal Paulista
A Secretaria da Fazenda liberou R$ 278 

milhões em créditos para os consumidores 
inscritos no programa da Nota Fiscal Pau
lista (NFP). Desse total, R$ 45,5 milhões 
serão utilizados por entidades filantrópicas 
participantes em suas atividades assisten
ciais e os R$ 232,5 milhões restantes, seguem 
disponíveis para resgate por pessoas físicas 
e condomínios, podendo ser usados a qual
quer momento durante cinco anos.

Os créditos referemse a cerca de 4 bilhões 
de documentos fiscais de compras realizadas 
no primeiro semestre de 2017. Nelas, o consu

midor pessoa física informou seu CPF, e o con
domínio, seu CNPJ. Já para as instituições 
beneficentes, foram computadas compras pró
prias e doações de cupons fiscais referentes ao 
segundo semestre do ano passado. 

Mobilidade – Uma inovação, infor
ma Carlos Ruggeri, coordenador da NFP, é 
a possibilidade de agora o consumidor esco
lher pelo aplicativo (app) do programa, uma 
entidade beneficente de sua preferência para 
ser sua ‘favorita’ na destinação das doações 
de créditos. “Quando lançamos o app da NFP, 
em março de 2017 para celulares e tablets, a 
intenção era possibilitar ao participante fazer 
todas as operações com mais conveniência, 
mantendo a segurança e agilidade do site da 
Fazenda”, comenta.

Segundo Ruggeri, em abril de 2018, 
o aplicativo gratuito atingiu 1 milhão de 
downloads somadas as plataformas (An 
droid e IOS). A cada atualização, o app re
cebe melhorias e novas funcionalidades. “O 
novo conceito é permitir fidelizar doações, 
considerando o fato de muitas entidades 
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SERVIÇO
Decreto estadual 63.098/2017
– http://goo.gl/3Yb7yi
Formulários obrigatórios (cópia):
– Recálculo de dívida: http://goo.gl/YAhVbC
– Confissão: http://goo.gl/xsskao
Secretaria Estadual da Fazenda
– http://portal.fazenda.sp.gov.br
Agendamento Eletrônico
– http://senhafacil.com.br/agendamento
Postos Fiscais (endereços)
– http://www.fazenda.sp.gov.br/regionais
Posto Fiscal Eletrônico
– http://pfe.fazenda.sp.gov.br

SERVIÇO
Nota Fiscal Paulista (NFP) e sorteios
– http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br
Aplicativo da NFP para celular e tablet:
– Android: http://goo.gl/X6GzSB
– iPhone e iPad: http://goo.gl/v7Uz1a
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adicional de 70%. Liquidando em até 30 
dias, a redução será de 60%.

Posto fiscal – Para solicitar o benefí
cio, o responsável legal da empresa precisa 
comparecer ao Posto Fiscal onde está regis
trado o CNPJ do empreendimento – o site da 
Fazenda informa todos os endereços dos pos
tos fiscais no Estado. Para agilizar o atendi
mento também é possível agendar na página 
da Secretaria na internet a data e o horário da 

cadastradas na NFP realizarem campanhas 
online de arrecadação”, explica. Entretanto, 
ressalta, “essa opção pode ser revertida a 
qualquer tempo, tanto no celular quanto 
no computador, na página da Nota Fiscal 
Paulista”, observa.

Sonegação – Criada em 2007, no 
âmbito do Programa de Estímulo à Cida dania 
Fiscal, “a NFP é uma ação governamental 
cuja meta é combater a sonegação e reduzir 
a carga tributária individual cobrada do cida
dão”, explica Ruggeri. Segundo ele, além das 
doações para as ONGs, há outras opções de 
destinação para o dinheiro.

A lista delas inclui bilhetes eletrônicos 
para participar dos sorteios mensais (cada 
R$ 100 dá direito a um), transferir o mon
tante para contacorrente, poupança, usar 
o valor para abater parte do Imposto sobre 
Veículo Automotor (IPVA) do ano seguinte 
(opção disponível apenas em outubro).

Rogério Mascia Silveira 

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial
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Benefício do desconto 
termina dia 30 de abril; 
devedor deve agendar 
ida ao Posto Fiscal

Ruggeri, coordenador do programa
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