CONSULTA DE CRÉDITOS DA NOTA FISCAL PAULISTA
A Nota Fiscal Paulista é um programa mantido pela Secretaria da
Fazenda e Governo do Estado de São Paulo a fim de incentivar que o
consumidor solicite o documento fiscal ao estabelecimento comercial.
O maior benefício do programa é o resgate de 30% do valor do ICMS
pago durante a compra.

Como funciona a Nota Fiscal Paulista?
Para fazer parte do Programa Nota Fiscal Paulista e ter direito ao resgate da parcela de imposto pago com
valor proporcional ao de suas compras, o consumidor deve cadastrar-se junto ao site da Fazenda e a cada
compra realizada informar o seu CPF ou CNPJ. O documento fiscal registrado em seu CPF é um direito do
consumidor e um dever do estabelecimento comercial.
Após a compra, a Secretaria da Fazenda passa a calcular a porcentagem
de ICMS a ser resgatada pelo consumidor. Esse valor, que é conhecido
no Programa como créditos, acumula-se até atingir o valor mínimo de
R$25,00. A partir desse valor, o consumidor já pode escolher as formas
de utilizar os créditos da Nota Fiscal: transferir para o seu cartão de
crédito, conta poupança, conta corrente ou ainda usar o valor dos créditos
para abatimento do IPVA.
O abatimento do IPVA com os créditos da Nota Fiscal Paulista é válido
para os automóveis registrados no mesmo CPF que os cupons fiscais. A
solicitação do abatimento é sempre feita em dezembro, conforme os
anúncios da Secretaria da Fazenda.

Como Cadastrar-se na Nota Fiscal Paulista?
Para cadastrar-se no Programa, siga os seguintes passos:


Acesse o site http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx
e, no lado esquerdo da página clique em “Cadastrar-se”.



Informe o seu CPF/CNPJ e outros dados e afirme que autoriza a
disponibilização dos seus dados para preenchimento de notas
fiscais.



Crie uma senha de segurança, para ter acesso à soma de seus
créditos e outras informações.

Como consultar os créditos da Nota Fiscal Paulista?
Na página inicial do site da nota Fiscal Paulista, insira o seu CPF/CNPJ e
clique em consultar. No menu de consulta, você tem acessos aos créditos
acumulados de acordo com a data da compra e outras informações.

Sorteios Nota Fiscal Paulista
A cada R$100 em compras com a Nota Fiscal Paulista, o consumidor tem
direito a um bilhete eletrônico, com o qual poderá concorrer a prêmios que
chegam a atingir o valor de R$200 mil.
Para concorrer, basta acessar a sua página de consulta e aderir ao
regulamento no menu “Sorteio”. Neste menu você fica sabendo dos
números premiados, valores, cidades dos contemplados e também o ciclo
do sorteio, valendo sublinhar que cada bilhete eletrônico vale para um ciclo
de sorteio.

Imposto de Renda e a Nota Fiscal
De acordo com as informações da Secretaria da Fazenda, os créditos da Nota Fiscal Paulista precisam ser
declarados anualmente no Imposto de Renda como rendimentos isentos. Entretanto, se o consumidor for
contemplado com algum valor em sorteio, a soma deve ser declarada como rendimento de tributação
exclusiva.
Consumidor, exija seus direitos: em sua compras, peça Nota Fiscal.
Confira mais em: http://www.blogbrasil.com.br/como-consultar-os-creditos-da-nota-fiscal-paulista/

