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NOTÍCIAS DO FISCO

ARRECADAÇÃO 2013 
RETOMA CRESCIMENTO

A arrecadação do ICMS em SC apresentou uma retomada 
em maio.  A curva, que acompanhava a inflação, retomou 
o viés de crescimento ao alcançar em relação a maio/2012 
crescimento próximo a 15%. O bom desempenho  
constatado no setor de Combustíveis e Lubrificantes 
pode ser o termômetro da retomada do reaquecimento 
da economia.  Também contribuíram para o crescimento 
setores de varejo em automotivos e autopeças e produtos 
farmacêuticos e medicamentos.

CONCORRÊNCIA LEAL: FIM DO PRAZO
A Operação Concorrência Leal, que apura divergências 
entre o faturamento real e o faturamento declarado ao 
Fisco em estabelecimentos enquadrados no Simples 
Nacional chegou ao ponto crucial. Nunca foi dado tanto 
prazo para regularização espontânea: os contribuintes 
foram informados em 2012 das diferenças apontadas 
pela malha da Fazenda, e tiveram até 31 de maio para 
regularizarem sem emissão de autuações fiscais. A 
Operação toma a reta final: quem não regularizou sua 
situação será multado pelo Fisco.

FISCO LANÇA NOVAS 
OPERAÇÕES EM JUNHO

Todos os esforços estão sendo feitos pelo FISCO ESTADUAL 
para reduzir a sonegação fiscal e  compensar a queda na 
arrecadação em setores que sofreram intervenções por 
regulação ou mudanças na legislação, como nas importações e 
nas tarifas de energia elétrica.  Auditores Fiscais da Secretaria 
da Fazenda iniciaram novas operações de combate à sonegação 
fiscal: Operação Beleza Exterior (varejo de cosméticos, 
perfume e higiene pessoal), Operação Correios (compras 
feitas pela internet), Operação Obra Limpa (já detectou 
irregularidades em 40% dos estabelecimentos de materiais de 
construção visitados).

FISCO CATARINENSE 
REALIZA SEMINÁRIO

Cerca de 200 Auditores Fiscais da Secretaria da Fazenda 
participaram no dia 24 de maio do I Seminário de Boas 
Práticas em Administração Tributária, realizado pelo 
SINDIFISCO.  O evento foi prestigiado pela presença do 
Diretor de Administração Tributária, de Gerentes e de vários 
Coordenadores de Grupos Especialistas Setoriais da Secretaria 
da Fazenda.  Nas palestras de abertura, a experiência de 
convidados da SEF/MG e de palestrante da FGV.  No 
Seminário também foram ministradas palestras de colegas 
Auditores Fiscais da própria Secretaria, que apresentaram 
trabalhos e soluções ligadas às atividades fiscais.  

IMPOSTO SOBRE DOAÇÕES E 
HERANÇAS

A especialização do FISCO CATARINENSE por área 
de atuação também rende bons frutos em outros setores. 
A arrecadação do ITCMD – Imposto que incide sobre 
Heranças e Doações vem aumentando consideravelmente: 
a arrecadação acumulada em 2013 já cresceu mais de 
65% em relação ao acumulado do mesmo período em 
2011, contra uma média de 17% no ICMS, acumulando 
incremento de mais de R$ 20 milhões. 
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