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Programa Nota Paraná
Visão geral

O que é? 

Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal, criado pela Lei 18.451/15. 
Visa incentivar os consumidores a exigir do fornecedor a entrega de 
documento fiscal hábil.

Quais são as formas de incentivo? 

• 30% do ICMS recolhido pelo estabelecimento será distribuído aos 
participantes, na proporção do valor de suas aquisições.

• Sorteio de Prêmios em dinheiro

Quem pode participar? 

• Pessoas físicas, condomínios edilícios e entidades sem fins lucrativos



Programa Nota Paraná
Visão geral

Benefícios esperados:

• Redução do comércio informal

• Combate a sonegação fiscal

• Aumento da arrecadação do comércio

• Redução da carga tributária para o consumidor



Programa Nota Paraná
Consumidor



Programa Nota Paraná – Consumidor

Como participar do Programa?

CPF na Nota. 

Sou obrigado a informar meu CPF no momento da compra?

Não. Neste caso, entretanto, não fará jus ao crédito nem aos prêmios 
dos sorteios.

Mas, poderá, em breve, doar suas notas não identificadas a entidades 
sem fins lucrativos.
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Como é feito o cálculo dos créditos?

Automaticamente pela Secretaria de Fazenda, considerando:

• Recolhimento de imposto (30%)

• Quantidade de participantes

• Valor de cada aquisição

Exemplo de cálculo dos créditos:

Um estabelecimento recolheu R$1.000,00 de imposto referente ao mês 
agosto/2015;

• Montante a ser distribuído: R$300,00 (30% do imposto);

• Participantes: 100 notas fiscais identificados, no valor de R$100,00 cada;

• Cada nota dará direito a R$ 3,00 de créditos.

Limite: 7,5% do valor da nota. 
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Quando o cálculo é realizado?

Agosto

Mês da compra 

(M)

Setembro 

(M+1)

Outubro 

(M+2)

Novembro

(M+3)

Consumidor 

poderá consultar 

NF-e e NFC-e

no Portal do 

Programa

Entrega de EFD, 

Registro dos docs físicos 

e recolhimentos

Consumidor 

poderá 

consultar

demais 

docs

Prazo máximo 

para reclamação 

do consumidor

Prazo para retificações 

de registros (para 

participação no 

Programa)

Cálculo, homologação e 

liberação dos créditos 

pela SEFA-PR, 

referentes ao mês M. 
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Situações que não geram créditos.

• Operações não tributadas pelo ICMS;

• Operações de fornecimento de energia elétrica, gás canalizado ou de 
serviço de comunicação;

• Documento emitido não indicar corretamente o adquirente (CPF ou CNPJ) 
ou tiver sido emitido mediante dolo, fraude ou simulação;

• Em operações em que houve emissão do documento fiscal no ato da venda 
sem o respectivo registro na EFD ou no Portal Receita-PR pelo 
estabelecimento comercial;

• No caso do estabelecimento não ter imposto a recolher no período, como 
por exemplo, na comercialização exclusiva de produtos sujeitos à 
substituição tributária ou Simples Nacional com faturamento inferior a R$ 
360.000,00, devido a isenção no Paraná;

• No caso do estabelecimento não recolher o imposto devido no período de 
cálculo dos créditos.



Programa Nota Paraná – Consumidor
Sorteio de Prêmios

Como funciona?

• Sorteio mensais pela Loteria Federal

Como participar dos sorteios?

• Cadastrar-se no Programa Nota Paraná e aceitar os termos do 
Regulamento do sorteio.

• Possuir ao menos 1 bilhete
• Uma nota com CPF, no mês, gera o primeiro bilhete;

• Bilhetes adicionais são gerados a cada R$ 100,00 em compras com CPF.

• Os bilhetes são gerados automaticamente pela Secretaria de 
Fazenda.



Programa Nota Paraná – Consumidor
Sorteio de Prêmios

Quando os sorteios são realizados?

Agosto

Mês da compra 

(M)

Setembro 

(M+1)

Outubro 

(M+2)

Novembro

(M+3)

Consumidor 

poderá consultar 

NF-e e NFC-e

no Portal do 

Programa

Entrega de EFD, 

Registro dos docs físicos

Consumidor 

poderá 

consultar

demais 

docs

Prazo máximo 

para reclamação 

do consumidor

Prazo para retificações 

de registros (para 

participação no 

Programa)

Geração dos bilhetes 

pela SEFA-PR,  

referentes ao mês M. 

Consumidor poderá 

consultar seus bilhetes 



Programa Nota Paraná – Consumidor
Utilização dos Créditos

Quais são as formas de utilização do crédito?

• Depósito dos créditos em conta corrente ou poupança de titularidade 
do consumidor; 

• Conversão para créditos de celular; e

• Abatimento do IPVA do exercício seguinte (a partir do exercício de 
2017).

Os créditos expiram em 12 meses após a liberação pela Secretaria de 
Fazenda.
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Reclamação e Denúncia

E se o comerciante: 

• Não emitir minha nota? ou

• Recusar-se a incluir meu CPF? ou

• Não transmitir minha Nota à Secretaria de Fazenda?

Consumidor

• Registra a 
reclamação

• Prazo: último 
dia do mês 
seguinte ao 
mês da 
compra

Comerciante

• Defesa

• Prazo: 10 dias

Consumidor

• Arquiva a 
reclamação 
ou

• Formaliza a 
denúncia

• Prazo: 10 dias



Programa Nota Paraná – Consumidor
Portal do Programa

www.notaparana.pr.gov.br, a partir de agosto/2015.

• Cadastrar-se no Programa, 

• Consultar suas notas, 

• Acompanhar seus créditos, 

• Solicitar resgate dos créditos, 

• Aceitar o regulamento do Sorteio,

• Imprimir seu cartão do Programa,

• Consultar seus bilhetes e resultados dos sorteios,

• Efetuar reclamação e denúncia

http://www.notaparana.pr.gov.br/
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Divulgação

• TV, rádios, jornais, redes sociais
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Comerciante



Obrigações dos estabelecimentos

• A participação é obrigatória

• A partir de 01/08/2015, deverão oferecer ao consumidor a 
possibilidade de informar nos documentos fiscais CPF ou CNPJ.
• Nota Fiscal eletrônica - NF-e;

• Nota Fiscal de Consumidor eletrônica - NFC-e;

• Cupom Fiscal – ECF;

• Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2.



Obrigações dos estabelecimentos

Transmitir as informações de Cupons Fiscais e Notas Fiscais de Venda a 
Consumidor – modelo 2 para Secretaria de Fazenda.

• Os contribuintes que utilizem a Escrituração Fiscal Digital - EFD 
deverão registrar, quando informado no documento fiscal, o CPF ou o 
CNPJ do consumidor:
• No campo 09 do registro C460 da EFD, no caso de emitir Cupom Fiscal – ECF;

• No campo 06 do registro C350 da EFD, no caso de emitir Nota Fiscal de 
Consumidor, modelo 2.



Obrigações dos estabelecimentos
Simples Nacional

• Os contribuintes do Simples Nacional deverão informar os Cupons 
Fiscais e as Notas Fiscais de Venda a Consumidor - modelo 2, 
mediante o Serviço de Digitação de Documentos a ser 
disponibilizado no portal Receita/PR, até o dia 15 do mês seguinte à 
venda.

• Estão dispensados desse procedimento os contribuintes do Simples 
Nacional que optarem por aderir à EFD no portal Receita/PR, 
porém, ressalta-se, atendendo inteiramente as regras a ela 
atinentes, que incluem, por exemplo, a informação em relação às 
entradas de mercadorias.  

• Alternativamente, pode-se, ainda, optar pela antecipação do uso da 
NFC-e, em relação ao cronograma previsto na Resolução SEFA n. 
145/2015.
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Mais informações

• SAC exclusivo para o Programa (a partir de 03/Agosto)
• Curitiba e Região Metropolitana: (41) 3200-5004

• Outras localidades: 0800 644 0934

• SAC – Serviço de Atendimento ao Cidadão da Receita Estadual
• Curitiba e Região Metropolitana: (41) 3200-5009

• Outras localidades: 0800 41 1528

• Lei 18.451/15 no Portal da Secretaria da Fazenda

• www.notaparana.pr.gov.br (a partir de agosto/2015)

http://www.notaparana.pr.gov.br/

