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Informe Comercial

COMBUSTÍVEIS
O grupo especialista em com-

bustíveis da Secretaria da Fazen-

da, GTCoL, ampliou seu quadro, e

agora conta com 20 Auditores

Fiscais distribuídos por todas as

regiões do Estado.

A SEF objetiva aproximar ainda

mais o Fisco dos contribuintes res-

ponsáveis por mais de 20% da

arrecadação, possibilitando o

acompanhamento das ações, a

prevenção e a fiscalização com

maior agilidade.

Além da fiscalização haverá a

ampliação do

monitoramen-

to de distribui-

doras de com-

bustíveis, trans-

portadores re-

vendedores re-

talhistas e pos-

tos de combus-

tíveis, que jun-

tamente com a

distribuição de

lubrificantes,

passam a rece-

ber um acom-

panhamento especial.

O objetivo é permitir a comer-

cialização de combustíveis e lu-

brificantes somente por contri-

buintes que ofereçam produtos

de qualidade e que paguem os

impostos devidos e, para isso é

importante a ação integrada da

Fazenda, Judiciário, Ministério

Público, Polícia, Procon, Comitê

Sul Brasileiro de Qualidade dos

Combustíveis, contabilistas e con-

tribuintes, juntamente com suas

entidades de classe, que não

suportam mais a concorrência

desleal causada pela sonegação

fiscal e adulteração de combus-

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
Auditores Fiscais da Regional de Chapecó concluíram auditoria em

empresa de transporte rodoviário de cargas onde se detectou que o

estabelecimento deixava de recolher diferencial de alíquota sobre

aquisições de outros estados da federação. Por esse motivo foi

autuada em mais de R$ 1 milhão.

METAL
Empresa do setor metalúrgico de Criciúma foi notificada em

aproximadamente R$ 900 mil por deixar de efetuar o recolhimento

do ICMS relativo às operações tributáveis, escrituradas pelo próprio

contribuinte no Livro Registro de Apuração, mas não declaradas ao

Fisco através da Guia de Informação e Apuração.

tíveis. Essa integração deverá ser

intensificada nos próximos meses.

O GTCoL também está na imi-

nência da implantação do siste-

ma eletrônico de monitoramento

de fluxo de combustíveis, que

consiste na transmissão on line

da quantidade existente em cada

tanque de combustível à SEF e

que efetuará automaticamente o

cotejamento com as NF Eletrôni-

cas e documentos de arreca-

dação (DARE e GNRE). Qualquer

divergência será comunicada

imediatamente ao administrador

do estabelecimento que deverá

sanar o erro de pronto. Os próprios

agentes do mercado farão a

depuração do setor e este é o cami-

nho para a diminuição da adultera-

ção e sonegação, pois não haverá

mais ganhos originários da mistura

de líquidos proibidos aos combus-

tíveis. As NF plastificadas, aquelas

utilizadas para várias remessas de

combustível cujo objetivo é a sone-

gação fiscal, estão com os dias con-

tados. E o grande beneficiado por

essas ações será o consumidor fi-

nal que terá a sua disposição produ-

tos e serviços de melhor qualidade.


