Informe Comercial

COMBUSTÍVEL - FISCALIZAÇÕES INTENSIFICADAS
A comercialização de combustíveis é responsável por 20% da arrecadação estadual. Diante da importância da atividade econômica,
o GTCoL - Grupo de trabalho especialista em combustíveis e lubrificantes da SEF tem desenvolvido diversas ações, a fim de coibir a sonegação do ICMS. Recentemente foram realizadas operações fiscais que resultaram
em cancelamento de dezenas
de distribuidoras de combustíveis e TRRs que encontravamse em situação irregular e
constatação do descumprimento de impressão do encerrante, que corresponde
à quantidade total de litros de combustível vendido por bomba, no cupom fiscal.
Em outras ações houve a lacração de um Ponto de Abastecimento
estabelecido irregularmente em Itajaí, cuja auditoria resultará em notificações fiscais superiores a R$ 1

milhão e identificação de outros
pontos que simulam consumo pela
frota própria, abastecendo caminhões de terceiros, oferecendo óleo
diesel irregularmente.
Há também uma série de ações
desenvolvidas nos postos fiscais e
pelo Grupo Especialista em Combustíveis e Lubrificantes que
têm detectado falsificação
de diversas guias de recolhimento do ICMS, dentre
outras irregularidades. A
novidade que deve revolucionar o setor é o lançamento do sistema de monitoramento
e controle remoto de níveis de líquidos em tanques de combustível, que
já está sendo discutido com representantes do setor. Combinado à nota fiscal eletrônica, permitirá o cruzamento instantâneo de informações, detectando irregularidades fiscais e adulterações de combustíveis.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
O SINDIFISCO está fazendo sua parte para o incremento da arrecadação. A
consciência de que da eficiência do Fisco dependem a governabilidade, os
investimentos em educação, saúde, dentre outros, levou o sindicato a reunir
seus filiados integrantes dos Grupos Especialistas Setoriais, em 12/07, para
planejar ações de combate à evasão fiscal. Dentre as medidas: novas formas
de cobrança, acompanhamento integral de contribuintes com significativo
volume de evasão, acompanhamento sistemático das empresas do setor de
comércio exterior, convênios com prefeituras para exigência de nota fiscal de
materiais de construção na liberação do “habite-se”, no setor de combustíveis
e lubrificantes, acompanhamento “in loco” dos postos de combustíveis e pontos
de abastecimento, bem como, revisão dos Regimes Especiais.

CALÇAMENTO ILIMITADO
No mês de junho foi encerrada fiscalização em papelaria localizada no Oeste
do Estado. Foram emitidas quatro notificações que totalizaram mais de R$
180 mil. Foram detectadas diversas infrações. A principal delas se referia à
prática de calçamento de notas fiscais, ou seja, preenchimento de documentos fiscais com valores diferentes nas diversas vias com o intuito de reduzir o
ICMS a pagar. Ao todo, foram cerca de 400 NF nessa situação, inclusive algumas de série 2. A empresa estava enquadrada no SIMPLES-EPP estadual.

ARRECADAÇÃO SUBINDO
O valor total arrecadado no primeiro semestre de 2006 pelo governo
estadual totalizou 3,8 bilhões de reais. No mesmo período do ano passado ingressaram nos cofres públicos 3,5 bi, ou seja, incremento próximo de
7%. Apesar de todos os benefícios fiscais, grande volume de exportações
(imune de tributação) e da interrupção do repasse federal relativo à Lei
Kandir, o Fisco estadual tem conseguido bons resultados em termos de
arrecadação.
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