
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Superintendência de Fiscalização

 

Ofício Circular SEF/SUFIS nº. 4/2019

Belo Horizonte, 12 de junho de 2019.

Ao(À) Sr(a).:

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais
Federação dos Contabilistas de Minas Gerais
Associação Mineira de Supermercados - AMIS
Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH)

  

Assunto: [Autorregularização – Implementação de nova malha e lote].
Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
1190.01.0010723/2019-58].

  

Senhores Dirigentes,

 

Nesta semana, disponibilizamos o o 5º lote da Malha Antecipação Simples
Nacional e o 2º lote da Malha Simples Nacional – ICMS ST Recolhido x Destacado, com
apontamentos de indícios de irregularidades em relação a mais de 7 mil contribuintes do ICMS
no Estado e 4,4 mil contadores vinculados a estes.

Esta ação é a continuidade do processo que iniciou-se em 1º de março de 2018,
quando a Secretaria de Estado de Fazenda estabeleceu um novo pilar em seu processo de
trabalho, que consiste na comunicação aos contribuintes de inconsistências apuradas por meio
das Malhas de Cruzamentos de Dados, sendo permitida a Autorregularização, via denúncia
espontânea (à vista ou parcelada), sem a incidência de penalidades decorrentes de uma ação
fiscal.

Para os contribuintes que não respondem ao chamado do Fisco dentro do prazo
de vigência do lote/malha é programada a ação fiscal, sendo afastada a possibilidade da
autodenuncia, imputando ao sujeito passivo, além de correções moratórias, penalidades
previstas na legislação, como multas, inclusão no Cadastro de Inadimplentes e em Dívida Ativa,
desenquadramento do Simples Nacional, dentre outras.

Ressaltamos que todos os dados e informações sobre o Módulo da
Autorregularização e Notas Técnicas relativas às malhas em vigor poderão ser acessadas na
página da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, no seguinte endereço:
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/autorregularizacao/.

Na expectativa da costumeira colaboração para ampla divulgação entre os
membros da entidade, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

 

Atenciosamente, 
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http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/autorregularizacao/Simples_Nacional_Antecipacao_ICMS.PDF
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/autorregularizacao/Simples_Nacional_ICMS_ST_Recolhido_x_Destacado.pdf
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/autorregularizacao/


 

Carlos Renato Machado Confar
Superintendente de Fiscalização

  

Documento assinado eletronicamente por Carlos Renato Machado Confar,
Superintendente, em 13/06/2019, às 16:05, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
5530997 e o código CRC 1919F69E.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
1190.01.0010723/2019-58 SEI nº 5530997
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https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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