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Varejista

1

Objetivo
O objetivo deste material visa trazer
informações orientativas aos
segmentos do comércio varejista,
com relação ao cumprimento de
obrigações fiscais acessórias na
emissão de notas fiscais, além
de instruir também sobre o
funcionamento do Programa
Nota Fiscal Gaúcha.

1) Emissão de
Nota Fiscal

Desde 2012, a Secretaria Estadual da Fazenda vem trabalhando na adoção da Nota Fiscal Eletrônica, passando a permitir sua utilização pelo setor varejista, iniciando com projeto
piloto por algumas empresas. Ao longo desse tempo foram
substituídos os processos de emissão de cupom fiscal, pela
nota fiscal ao consumidor eletrônica, a qual é autorizada em
tempo real pela Sefaz.
A NFC-e substitui a nota fiscal de venda a consumidor modelo 2 e o cupom fiscal emitido pelo ECF (Emissor de Cupom
Fiscal). É possível encaminhar ao cliente a nota via e-mail ou
SMS.
Requisitos para emissão de NFC-e:
l

Inscrição estadual ativa no RS;

l

Certificado digital com CNPJ do estabelecimento;

l

Software emissor de NFC-e;

Emitir o Código de Segurança do Contribuinte.
Todos os contribuintes varejistas são obrigados a emitir NFC-e, conforme a tabela abaixo, cujo último prazo findou em
janeiro de 2022.

ITEM

CONTRIBUINTES

DATA DE INÍCIO DA
OBRIGATORIEDADE

Contribuintes enquadrados na modalidaI

de geral que promovam operações de co-

01/09/2014

mércio atacadista e varejista (ATACAREJO)
II

III

Contribuintes com faturamento superior a
R$ 10.800.000,00
Contribuintes com faturamento superior a
R$ 7.200.000,00

01/11/2014

01/06/2015

Contribuintes com faturamento superior a
IV

R$ 3.600.000,00 e estabelecimentos que
iniciarem suas atividades a partir de 1º de

01/01/2016

janeiro de 2016
V

VI

Contribuintes com faturamento superior a
R$ 1.800.000,00
Contribuintes com faturamento superior a
R$ 360.000,00

01/07/2016

01/01/2017

Contribuintes com faturamento igual ou
VII

inferior a R$ 360.000,00 e superior a R$

01/01/2019

120.000,00
VIII

IX

Contribuintes que promovam operações
de comércio varejista de combustíveis
Demais contribuintes que promovam
operações de comércio varejista

01/01/2017

01/01/2022

Legislação aplicável: Decreto nº 37.699/1997, Livro II, Título
III, Capítulo I, Seção I.

2) Programa
Nota Fiscal Gaúcha

É um Programa do Estado que visa fomentar a cidadania fiscal, a concorrência leal e o aumento da arrecadação,
por meio do estímulo à emissão de documentos fiscais pelas empresas e sua exigência por parte dos consumidores.
Os cidadãos acumulam pontos sempre que solicitarem a inclusão do número do seu CPF no documento fiscal no momento de suas compras em estabelecimentos participantes.
Os pontos serão convertidos em bilhetes que possibilitam a
participação em sorteios mensais.
Com relação às empresas, participam do Programa os
estabelecimentos que realizam saídas a varejo, mesmo que
eventuais, e independentemente do ramo de atividade constante em seu cadastro junto à Receita Estadual, devendo estes realizar as seguintes ações:
		

l Informar o cidadão da possibilidade de incluir o CPF

no documento fiscal; e
		


l Transmitir aos sistemas de informação do Progra-

ma os dados das operações correspondentes, na forma
e nos prazos estabelecidos em normas expedidas pela
Receita Estadual.
A inclusão do número do CPF no documento fiscal não pode
ser condicionada a nenhuma espécie de cadastro prévio do
cidadão na empresa.

É responsabilidade da empresa consultar se o cidadão
quer

CPF na nota. No entanto, o processo fica facilitado

quando o próprio cidadão se antecipa e informa ao atendente/operador de caixa que quer o CPF na nota.
Como regra geral, o CPF deve ser sempre informado no
documento fiscal, estando o estabelecimento dispensado
dessa obrigação apenas se o cidadão expressar sua recusa,
ou seja, se a pessoa disser que não quer CPF na nota.
Todos os estabelecimentos varejistas gaúchos com Inscrição Estadual ativa junto à Receita Estadual do Rio Grande do
Sul participam do Programa Nota Fiscal Gaúcha e estão obrigados a identificar o consumidor por meio do seu CPF em todas as compras, a não ser que este expresse sua recusa.
A partir de janeiro de 2022, não há mais credenciamento
de estabelecimentos no Programa. Todos os estabelecimentos com Inscrição Estadual ativa junto à Receita Estadual que
operam com comércio varejista e emitem documentos fiscais eletrônicos (modelos 55 e 65 - NF-e e NFC-e, respectivamente) participam do Programa NFG na medida em que
oferecem a possibilidade de informar o CPF do consumidor no documento fiscal. As informações das operações são
transmitidas à SEFAZ online, assim que a nota é autorizada.
A partir do período 01/2022, passaram a ser válidos para
o Programa NFG apenas os documentos eletrônicos (NFC-e

- Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, modelo 65; NF-e Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55). Para esses tipos de documento fiscal, não é necessário efetuar nenhuma transmissão,
já que o arquivo é transmitido para a SEFAZ no momento da
sua autorização (a qual ocorre online).
Ressaltamos que, se o estabelecimento não transmitir os
dados dos documentos por ele emitidos dentro do prazo estipulado, e se cidadãos reclamaram essas notas, ele pode vir
a ser notificado pela Receita Estadual.
A empresa deverá manter atualizados os dados cadastrais
de todos os seus estabelecimentos, especialmente seus nomes de fantasia e os seus endereços comerciais, os quais serão disponibilizados aos cidadãos, a fim de que identifiquem
corretamente as empresas participantes do Programa.
Penalidades
Com relação às penalidades relacionadas ao Programa NFG, aplicam-se as sanções previstas na Lei Estadual n°
6.537/73, em seu artigo 11, alíneas “e” dos incisos II e IV


l Não colocar o CPF na nota/cupom fiscal: multa


de 5% do valor das mercadorias;
l Não transmitir ou transmitir de forma incorreta
os arquivos: multa de 1% do valor de todas operações
(não transmitir); multa de 0,5% do valor de todas operações (transmitir incorretamente)

Ressaltamos a importância da divulgação de forma clara e
expressa do Programa Nota Fiscal Gaúcha dentro do estabelecimento, por meio de cartaz informativo, bem como, sugerimos o incentivo aos clientes para que autorizem a inserção
de seu CPF nas notas, por meio de programas, promoções,
sorteios, etc. que chamem atenção do consumidor e sejam
um atrativo diferencial em seu estabelecimento, a exemplo
do que várias empresas já vem implementando.
Destacamos ainda que, dentro do Nota Fiscal Gaúcha estão
os programas Receita da Sorte e Receita Certa, funcionando
também como grandes incentivos à inclusão do CPF nas notas para participação dos respectivos programas.
2.1) Receita da Sorte
A Receita da Sorte é um sorteio que acontece instantaneamente, por meio da leitura do QR-CODE da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica (NFC-e) contendo o CPF do consumidor. A participação se dá por meio do aplicativo do Programa
Nota Fiscal Gaúcha (é possível baixar o app gratuitamente na
Google Play e na App Store). Após clicar no ícone Receita da
Sorte, é só apontar a câmera do dispositivo para o QR-CODE
e pronto: se as condições de premiação* forem satisfeitas, o
cidadão é "premiado" na hora!

2.2) Receita Certa
O Receita Certa é uma iniciativa que prevê a distribuição trimestral de prêmios em dinheiro a todos os cidadãos atuantes no Nota Fiscal Gaúcha - independentemente de sorteio
- desde que se verifique um incremento real de arrecadação
de ICMS junto ao comércio varejista.
Legislação aplicável: Lei nº 14.020/2012, Decreto nº
49.479/2012, Decreto nº 50.046/2013, Decreto nº 50.199/2013,
Resolução nº 01/2012, Resolução nº 02/2013, Resolução nº
03/2013, Resolução nº 04/2013, Resolução nº 05/2013, Resolução nº 06/2013.
Seguem links para consulta.
https://nfg.sefaz.rs.gov.br/site/institucional.aspx
https://nfg.sefaz.rs.gov.br/site/premioInstantaneo_como_funciona.aspx
https://nfg.sefaz.rs.gov.br/ReceitaCerta/trimestre.aspx
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