NOTA FISCAL GAÚCHA INSTITUÍDA OFICIALMENTE
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O governo do Estado do RS, por meio da Lei nº 14.020/12 e do
Decreto nº 49.479/12, publicados, respectivamente, nas datas de 25.06.2012 e 17.08.2012,
instituiu e regulamentou o PROGRAMA DE CIDADANIA FISCAL, também denominado como
NOTA FISCAL GAÚCHA.

O

referido

programa

tem

como

objetivo

incrementar

a

arrecadação tributária estadual, mediante estimulo à emissão de notas fiscais.

Para participar, as pessoas físicas consumidoras finais de
mercadorias e serviços sujeitos ao ICMS deverão efetuar o seu cadastramento no "site" do
Programa (www.notafiscalgaucha.rs.gov.br) e solicitar ao fornecedor de mercadorias ou
serviços a inclusão do número de seu CPF no documento fiscal que acobertar a operação.

Para cada compra efetuada pelo consumidor, cujo número do CPF
tenha sido incluído no documento fiscal e que tenha sido transmitido à Secretaria da Fazenda
pela empresa vendedora credenciada, haverá a conversão do valor da aquisição em pontos
que lhe permitirão participar de sorteios que, como incentivo, distribuirão prêmios para os
consumidores e para entidades prestadoras de serviço público, de natureza pública ou de
interesse social, das áreas da vinculadas às Secretarias da Educação, da Saúde, do Trabalho e
do Desenvolvimento Social e do Esporte, por ele indicadas, em valor anual de até R$
18.000.000,00 (dezoito milhões de reais).

Diante desse contexto, a participação no PROGRAMA DE
CIDADANIA FISCAL está condicionada ao atendimento de regras direcionadas para os
consumidores, empresas contribuintes e entidades indicadas pelos consumidores e que
também serão beneficiadas.

Dentre as referidas regras, destacamos as seguintes:

PARTICIPAÇÃO DOS CONSUMIDORES ______________________________________

Para participar do Programa de emissão da NOTA FISCAL
GAÚCHA, o consumidor deverá efetuar o seu prévio cadastramento no endereço eletrônico
www.notafiscalgaucha.rs.gov.br, preenchendo os dados solicitados para sua identificação e
indicando as entidades cadastradas que desejar sejam, também, beneficiadas com sua
pontuação.

Ainda,

como

condição

à

participação

no

Programa,

os

consumidores deverão solicitar ao fornecedor de mercadorias ou serviços, que também
tenham aderido à Nota Fiscal Gaúcha, a inclusão do número de seu CPF no documento fiscal
que acobertar a operação, bem como deverá indicar, no mínimo, uma entidade da sua
comunidade.

Além disso, as Notas Fiscais que eventualmente não contenham a
indicação de nenhum CPF, também poderão ser doadas para uma entidade de escolha do
consumidor, para que esta, por meios próprios, utilize-as como meio de obtenção de pontos a
serem convertidos em bilhetes de participação nos sorteios.

PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS_ ________________________________________

Da mesma forma que os consumidores, as empresas que
desejarem emitir a NOTA FISCAL GAÚCHA deverão credenciar-se previamente no "site" do
Programa, também no endereço eletrônico www.notafiscalgaucha.rs.gov.br, aceitando as
condições estabelecidas.

O aludido credenciamento é voluntário e pode ser realizado por
sócio, contador ou outro representante legal, devendo, contudo, ser credenciados todos os
estabelecimentos da empresa localizados neste Estado. Após este credenciamento, na hipótese
de abertura de novas filiais no Rio Grande do Sul, todas serão automaticamente credenciadas
no Programa.

Por sua vez, relativamente à transmissão dos dados à Secretaria
da Fazenda do RS, dependendo da forma adotada para a emissão da Nota Fiscal, têm-se as
seguintes exigências predeterminadas pela SEFAZ-RS:
• Emissão de NFG utilizando-se a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e): não é necessária nenhuma
transmissão de dados adicional para a Nota Fiscal Gaúcha, além da própria emissão da NF-e. A
NF-e pode ser emitida por programa do próprio contribuinte, desenvolvido ou adquirido de
terceiro, pelo programa emissor de NF-e disponibilizado pelo fisco no site da NF-e, em
www.nfe.fazenda.gov.br, ou ainda pelo site da SEFAZ, utilizando-se a opção de emissão de Nota
Fiscal Eletrônica Avulsa. Uma vez emitida a NF-e a informação já constará na base de dados da
Nota Fiscal Gaúcha, bastando, apenas, que a NF-e esteja identificada com o CPF do consumidor.
No caso de NF-e a empresa não precisa estar credenciada no programa, pois basta que a NF-e
seja emitida com CPF que já constará na base de dados da NFG;
• Emissão de NFG utilizando-se a Nota Fiscal Eletrônica Avulsa: a NF-e Avulsa é emitida na
web, não sendo necessário nenhum aplicativo especial, além do acesso à internet. A NF-e Avulsa
é a forma de emissão de NF-e disponibilizada pelo fisco diretamente no site da Sefaz. Basta a
empresa acessar o centro eletrônico de atendimento ao contribuinte, o e-CAC, no site da SEFAZ,
em www.sefaz.rs.gov.br, e utilizar a opção correspondente a NF-e Avulsa. Utilizando essa opção a
empresa poderá emitir uma NFG bastando, para isso, que insira o CPF do adquirente da
mercadoria no documento;

• Emissão de NFG utilizando-se o Cupom Fiscal: para a emissão de Nota Fiscal Gaúcha
através do Cupom Fiscal a empresa precisará, além de identificar o consumidor pelo seu CPF,
transmitir posteriormente os dados para a SEFAZ. Nesse caso, a empresa precisará utilizar o
aplicativo TED-NFG (Transmissor Eletrônico de Documentos da Nota Fiscal Gaúcha), disponível
para download no próprio site da NFG, além de credenciar-se no Programa;

• Emissão de NFG utilizando-se a Nota Fiscal de Venda a Consumidor (NF Modelo 2): a
empresa precisará utilizar o mesmo TED-NFG (Transmissor Eletrônico de Documentos da Nota
Fiscal Gaúcha) para enviar para a SEFAZ os dados de suas notas fiscais emitidas em papel;

• Emissão de NFG utilizando-se a Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A: similar ao que ocorre com a
emissão de NF Modelo 2, a empresa precisará utilizar o TED-NFG (Transmissor Eletrônico de
Documentos da Nota Fiscal Gaúcha) para emitir uma Nota Fiscal Gaúcha por meio da emissão de
NF. Mod. 1 / 1-A. Também precisará credenciar-se no Programa e inserir o CPF no documento
fiscal transmitido para que ele conste na base da NFG.

Portanto, em síntese, as empresas credenciadas deverão utilizar
equipamentos e sistemas que permitam incluir o número do CPF do adquirente no documento
fiscal relativo à venda a consumidor final, ou, no caso de emissão de Nota Fiscal de Venda a
Consumidor - modelo 2 (manuscrita), fazer essa indicação manualmente, e, em ambos os
casos, transmitir os dados à Secretaria da Fazenda, podendo utilizar aplicativo fornecido pela
referida Secretaria (Transmissor Eletrônico de Documentos da Nota Fiscal Gaúcha/TED-NFG).

Na hipótese de uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal ECF, o mesmo deverá permitir a extração de dados conforme determina o Ato COTEPE/ICMS
nº 17/04.

Também será possível programar a data de início dos efeitos do
credenciamento para uma data futura, que deverá ocorrer dentro de um prazo máximo de 90
(noventa) dias, a contar do dia seguinte ao de sua efetivação, sendo que somente a partir
desta data os documentos fiscais emitidos pela empresa credenciada serão computados na
pontuação dos consumidores, destacando-se que a data de início dos efeitos do
credenciamento não poderá ser a data de sua efetivação, nem data anterior a essa.

Por fim, nos termos do próprio Decreto nº 49.479/12, fica a cargo
das empresas informar aos contribuintes a possibilidade de inclusão do CPF no documento
fiscal e, posteriormente, transmitir aos sistemas de informação do Programa os dados das
operações correspondentes, na forma e nos prazos que ainda serão estabelecidos em normas
expedidas pela Secretaria da Fazenda do RS. Deve ser destacado, no ponto, que a inclusão do
número do CPF do consumidor, no documento fiscal, não pode ser condicionada a nenhuma
espécie de cadastro prévio do consumidor na empresa.

PARTICIPAÇÃO DAS ENTIDADES_ ________________________________________

Conforme mencionado anteriormente, o programa que instituiu a
NOTA FISCAL GAÚCHA permitirá a participação de entidades indicadas pelos consumidores
participantes e também as premiará.

Além da participação decorrente da indicação dos consumidores
cujo CPF tenha sido incluído nas Notas Fiscais de compra, as entidades cadastradas poderão

receber pontos resultantes da digitação, remessa e efetivo recebimento por parte da Secretaria
da Fazenda dos dados correspondentes aos documentos fiscais de venda ao consumidor que
não contenham o referido número do CPF.

Para tanto, as entidades deverão cadastrar-se e habilitar-se
previamente perante as Secretarias de Estado a que estiverem diretamente vinculadas, com
exceção das entidades vinculadas à Secretaria do Esporte, que terão sua participação
disciplinada em regulamento próprio.

Posteriormente às inscrições e habilitações, a Secretaria da
Fazenda do RS disponibilizará no "site" do Programa a relação das entidades cadastradas que
poderão ser escolhidas e favorecidas pela pontuação dos consumidores e pelos respectivos
repasses.

Dentre outros requisitos específicos, ressalta-se que a sistemática
de pontuação das entidades será realizada por trimestres e considerará:

(i) os pontos recebidos através das indicações dos consumidores;

(ii) os pontos resultantes da digitação, remessa e efetivo recebimento por parte
da Secretaria da Fazenda dos dados correspondentes aos documentos
fiscais de venda ao consumidor que não contenham o número do CPF;

(iii) os pontos outorgados pela realização, por parte das entidades, de ações de
caráter transitório relacionadas com os objetivos do Programa, instituídas e
disciplinadas pela Secretaria da Fazenda.

Por fim, no que tange, especificamente, aos critérios de
pontuação, fixação dos montantes e os procedimentos de distribuição dos respectivos repasses
para as entidades participantes, continuarão sendo utilizados os dispositivos correspondentes
do Decreto nº 42.791/03, que instituiu o Programa Solidariedade, no ano de 2003, cuja
vigência será mantida até a publicação de dispositivo que o substitua.

Em síntese, ressaltando que ainda serão expedidas algumas
normas específicas e alguns prazos a serem cumpridos pelos participantes do Programa, essas
são as considerações tidas por mais relevantes sobre as novas regras para adesão e
participação no PROGRAMA DE CIDADANIA FISCAL, também denominado como NOTA FISCAL
GAÚCHA.
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