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Paraná institui a campanha “Nota Fiscal Paranaense” 

 
O Estado do Paraná, por meio do Decreto 

Estadual n. 9.170, de 16 de outubro de 2013, 
instituiu a campanha “Nota Fiscal Paranaense”. 
Essa campanha tem por objetivo, mediante a 
distribuição de prêmios em dinheiro, estimular o 
exercício da cidadania fiscal, incentivando o 
consumidor a exigir a emissão de documento 
fiscal nas aquisições de mercadorias no comércio 
varejista paranaense.  
 
Na primeira fase, somente cupons fiscais poderão 
ser utilizados para concorrer aos prêmios, porém, 
posteriormente, a campanha poderá ser 
estendida a outros documentos fiscais.  
 
O participante, por meio de mensagem de texto 
(SMS), enviará algumas informações do Cupom 
Fiscal e receberá, também por mensagem de 
texto (SMS), o número do bilhete eletrônico que 
participará dos sorteios. Cada Cupom Fiscal 
corresponderá a um bilhete eletrônico e cada 
pessoa poderá participar com quantos cupons 
fiscais possuir. Ao realizar essa operação, 
independente do valor da compra, o cidadão 
estará automaticamente concorrendo aos 
prêmios.  

Estão previstos sorteios semanais, mensais, 
trimestrais e semestrais, em quantidade a ser 
definida. 
 
Numa fase posterior da Campanha, em data a ser 
definida, o participante premiado poderá indicar 
uma escola estadual ou uma instituição de 
assistência social sem fins lucrativos, paranaense, 
para receber prêmio de igual valor. 
 
A Secretaria de Estado da Fazenda e a Secretaria 
de Estado da Comunicação Social, parceiras nesse 
projeto, estão trabalhando para implantar a 
campanha em dezembro/2013.  
 
A exemplo de outros estados que implementaram 
campanha semelhante, o objetivo principal da 
“NOTA FISCAL PARANAENSE” é unir o Estado e a 
sociedade numa ação em rede para fomentar a 
cidadania fiscal, promover a concorrência leal por 
meio de estímulo à emissão de documentos fiscais 
pelas empresas e sua exigência pelos 
consumidores, reprimindo práticas ilícitas e 
garantindo a receita pública. 

Fonte: SEFA/PR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GO – SPED – NF-e – Empresas do Simples têm acesso à NF-e 
 

A Gerência de Informações Econômico-
Fiscais (GIEF) acaba de disponibilizar aos 
contabilistas das empresas do Simples Nacional 
acesso ao banco de dados da Nota Fiscal 
Eletrônica (NF-e), da Secretaria da Fazenda. O 
acesso a essas informações é uma reivindicação 
antiga dos contabilistas das cerca de 100 mil 
empresas do Simples, afirma o gerente da GIEF, 
Marcelo Mesquita. 

Com o novo serviço, o contabilista pode conferir e 
escriturar as notas fiscais eletrônicas destinadas a 
essas empresas, facilitando a detecção de 

incorreções nos lançamentos das operações, 
antes de qualquer procedimento fiscal. Marcelo 
Mesquita explica que a falta de registro das notas 
fiscais é comum já que muitas vezes a informação 
não chega ao contabilista da empresa. 

O acesso ao banco de notas fiscais da Sefaz já era 
disponibilizado a todas as empresas que fazem a 
Escrituração Fiscal Digital (EFD). A consulta pode 
ser feita pelo portal do contabilista (acesso 
restrito) no site da Secretaria 
www.sefaz.go.gov.br. Os arquivos, conforme 
solicitado pelos contabilistas é em formato XML. 

 
Fonte: FiscoSoft

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nota Fiscal Eletrônica de Varejo 
 

Como o objetivo de ofertar uma nova 
alternativa para o Comércio Varejista foi criado o 
Projeto da NFC-e, um documento de cunho 
digital. A primeira vista parecia simplesmente um 
novo modelo de NF-e, mas, o projeto foi muito 
mais além. Tratou de levar ao Comércio Varejista 
um novo modelo de emissão de Nota Fiscal ao 
Consumidor Final, utilizando a mesma estrutura já 
da NF-e. 

O projeto piloto foi iniciado com a participação 
dos seguintes estados: AC, AM, MA, MT, RS e SE.  
Maiores detalhes sobre, deve ser consultado a 
legislação de cada UF. 
 
SEFAZ AM – Publicado RESOLUÇÃO GSEFAZ Nº 
022/2013; 
 
SEFAZ MT – Publicado PORTARIA 77 DE 2013 - Já 
está exigindo a NFCe para os novos contribuintes . 

  
Fonte: SEFAZ e SPED Brasil 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

        FIQUE ATENTO, SEJA XPERT:     
 

PR – PAF-ECF exigência para Janeiro/2014 
 

De acordo com a ‘Norma de Procedimento 

Fiscal Nº 063/2012’, item 11.8: “A partir de 1º de 

janeiro de 2014, os usuários de equipamento 

emissor de cupom fiscal somente poderão utilizar, 

para esta finalidade, SISTEMAS PAF-ECF conforme 

disposto no Convênio ICMS 15/2008.” 

Maiores informações, consultar: 
http://www.sefanet.pr.gov.br/dados/SEFADOCU
MENTOS/103201300004.pdf   
http://www.sefanet.pr.gov.br/dados/SEFADOCU
MENTOS/103201200063.pdf 

Fonte: SEFA/PR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Atualize-se! 
 

Próximas Alterações Previstas - AutoXPert DB118 R048 
 

IMPORTANTE:  
 
As ocorrências listadas a seguir possuirão impacto nas Rotinas do AutoXPert, por isso, faz-se necessário 
conhecê-las antes de atualizar a Release no Cliente. 
 
Ocorrência 61863 – ATXBASES – REMOVER OPÇÕES DE CADASTROS ÚNICOS 
Ocorrência 42277 – PROCEDIMENTO PARA CANCELAMENTO DE NF-E, APÓS 24 HORAS 
Ocorrência 61964 – IMPLEMENTAR NO PDV 3.3 (DB118) A OCORRÊNCIA 60688 
Ocorrência 60688 – CONTRA VALE 
Ocorrência 60687 – CONTRA VALE (VENDA) 
Ocorrência 61836 – OPÇÃO: T-TEF FUNCIONAMENTO ALTERADO  
Ocorrência 62162 – IMPLEMENTAR CORREÇÃO DA OC. 61836 NO PDV COMPATÍVEL COM A 118 
Ocorrência 57083 – RETIRADA A 56487 DO CONSOLE: EZF FORECOURT PLUS 
Ocorrência 61985 – IMPLEMENTAR A 60776 NO ATXPDV 
Ocorrência 60352 – BOLETO SICREDI 
Ocorrência 60776 – IP PLUS 10 DÍGITOS ENCERRANTE 
Ocorrência 61530 – TRATAMENTO NFE DENEGADA 
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Ocorrência 48376 – TELEMED MEDIDOR MT1 NÃO COMUNICA 
Ocorrência 61285 – ARREDONDAMENTO NAS VENDAS DE UM PRODUTO NO PDV 
Ocorrência 54877 – MELHORAR DESTAQUE DO PARCELAMENTO 
Ocorrência 60755 – RELATÓRIO DE COMPROVANTES – NOTAS DE ENTRADAS 2 
 
OBS. As demais alterações, correções poderão ser consultadas através do LEIAME assim que a Release 
estiver disponível. 

 
 
SPED Fiscal  
 

Versão atual do PVA 2.0.33 – Versão atual do Guia Prático da EFD - 2.0.13 
 

Foi disponibilizada para download a versão 2.0.33 da EFD ICMS/IPI. As principais alterações foram: 
 
 - Correções de erros apresentados na versão 2.0.32 com relação aos registros E210 (apuração ST), e 
registro 1110 (UF destinatário).  
 - Deixa de validar o primeiro digito das IE da Bahia para inscrições estaduais com nove dígitos, 
permitindo a apresentação do registro 0150 – campo 7 iniciados com 0. 
 
O download poderá ser feito em: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-
fiscal/download.htm 
 
EFD-Contribuições 
 

Versão atual do PVA 2.05 – Versão atual do Guia Prático da EFD – 1.13 
 

1. Disponibilização para download da versão 2.05, contemplando: 
- Escrituração resumida do Bloco I - Registros I100 +I200 (Entidades Financeiras e Equiparadas) 
- Supressão da escrituração dos registros extemporâneos, no Bloco 1, a partir do período de 

apuração de 08/2013 
 
2. Disponibilização do Guia Prático da Escrituração, versão 1.13. 
 
3. Publicação da IN RFB nº 1.387/2013, dispondo sobre a obrigatoriedade de escrituração e prazos para 
retificação. 
 
O download poderá ser feito através do site: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-
contribuicoes/download/download.htm 

 
 

AAAANIVERSARIANTES DONIVERSARIANTES DONIVERSARIANTES DONIVERSARIANTES DO    MMMMÊSÊSÊSÊS    
 

Novembro    
07 – Daniel Venturin Rodrigues 

23 – Giceli de Luca Costa 

26 – Daniel Sgarbi 

26 – Tania Fornari 
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Mantenha-se informado    

    
Acompanhe periodicamente o LEIA-ME do AutoXPert, a cada nova release as correções e melhorias 

são postadas no arquivo, atualize-se!  
 

O LEIA-ME esta disponível em: ftp://ftp.xpert.com.br/ATUALIZACOES/AUTOXPERT/DB118/ 

 
 

Links ÚTEIS 
 

SPED : http://www1.receita.fazenda.gov.br/   
SIMP / ANP: http://www.anp.gov.br/SITE/EXTRAS/SITE_SIMP/INDEX.HTM 
NF-e: http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/principal.aspx 
RFB: http://www.receita.fazenda.gov.br/ 
CONFAZ: http://www.fazenda.gov.br/confaz/ 
WIKI: www.xpert.com.br/wiki 

 

 


