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GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

COORDENAÇÃO DE AUTOMAÇÃO FISCAL

Relação das principais infrações e

 penalidades que envolvem ECF

Utilização de forma irregular de equipamento emissor de cupom fiscal - ECF (Por equipamento).

Exemplos de uso irregular:

a) Utilização de ECF com autorização de uso para outro contribuinte

b) Utilização de ECF não autorizado

c) Utilização de programa aplicativo que possibilite quebra de concomitância sem autorização do FISCO

d) Violação de memória fiscal ou de trabalho pelo contribuinte

e) Alteração do “software” básico

f) Utilização de ECF com memória fiscal ou de trabalho violada

g) ECF mantido em local diverso do autorizado

h) ECF com versão de software básico com prazo de utilização expirado

i) Uso de equipamento não permitido

j) Emitir em ECF nas operações de vendas ou prestações a consumidor final documento que se confunde com cupom fiscal

Extravio ou destruição de equipamento emissor de cupom fiscal - ECF -, máquina registradora ou terminal ponto de venda -PDV- 

autorizado a emitir documento fiscal (Por equipamento).
Art. 71, XIII, “a” R$ 21.008,42

Por lacre, quando este for aposto pelo fisco ou sob sua autorização, pela sua violação ou rompimento. Art. 71, XIV, “a” R$ 5.542,16

Fabricação, posse, ou utilização de lacre falso. Art. 71, XIV, “b” R$ 5.542,16

Por equipamento, pela realização de qualquer procedimento relativo à intervenção em equipamento emissor de cupom fiscal -

ECF-, máquina registradora ou terminal ponto de venda -PDV-, feito em desacordo com a legislação tributária;
Art. 71, XIV, “c” R$ 5.542,16

Utilização irregular de equipamento ou aparelho elétrico ou eletrônico de processamento de dados, no local de atendimento ao 

público, para fim de controle interno do estabelecimento, inclusive calculadora ou aparelho similar com capacidade de utilizar 

bobina de papel (Por equipamento).

Art. 71, XIV, “d” R$ 5.542,16

Por equipamento, por manter ou utilizar equipamento de processamento de dados ou de impressão interligados a sistema 

eletrônico de processamento de dados utilizado pelo contribuinte para emissão de documento fiscal, sem a devida autorização.
Art. 71, XIV, “e” R$ 5.542,16

Por mês ou fração de exercício de atividade, pela falta ou não-utilização de equipamento emissor de cupom fiscal ECF-, ou 

programa ou sistema eletrônico de processamento de dados, para emissão de documentos ou escrituração de livros fiscais, 

quando exigido pela legislação tributária

Art. 71, XV, “h” R$ 2.216,87

 INFRAÇÕES

Art. 71, XIII, “b” R$ 11.830,91
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Pelo não-fornecimento ao fisco, quando solicitado, de documentação técnica relativa ao programa ou sistema eletrônico de 

processamento de dados e suas alterações
Art. 71, XV, “f” R$ 2.216,87

Por seccionamento da bobina de papel que contém a fita detalhe Art. 71, XV, “g” R$ 2.216,87

Por mês de exercício de atividade, ou fração de mês, e por equipamento, pela utilização de equipamento destinado ao controle, 

registro, gravação ou transmissão de informações relacionadas ao fornecimento de mercadoria, com vício ou adulteração que 

causem omissão na entrega ou entrega incorreta das informações.

Art. 71, XV, “k” R$ 2.216,87

Pelo extravio, perda ou inutilização de documentos fiscais confeccionados exclusivamente para acobertar operações ou 

prestações destinadas a consumidor ou usuário final ou emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal -ECF-, máquina 

registradora ou terminal ponto de venda -PDV- (Por documento).

Art. 71, XX, “a”, 1 R$ 221,69

Pela falta de registro ou pelo registro incorreto no equipamento emissor de cupom fiscal -ECF-, máquina registradora ou 

terminal ponto de venda -PDV-, de documento fiscal não emitido por estes, quando exigido (Por documento).
Art. 71, XX, “a”, 2 R$ 221,69

Por mês ou fração, pela não-comunicação de alteração ou cessação de uso de equipamento emissor de cupom fiscal -ECF-, 

máquina registradora ou terminal ponto de venda - PDV -, e programa ou sistema eletrônico de processamento de dados
Art. 71, XVIII, “d” R$ 369,48

De 1% (um por cento) do valor da mercadoria ou do serviço, por deixar de informar ou informar de forma incorreta, em arquivo 

magnético ou em documento fiscal, o correspondente Número Global de Item Comercial GTIN- do Sistema EAN.UCC, quando a 

mercadoria ou o serviço possuírem o referido código.

Art. 71, XXXI

 1% do valor da 

mercadoria ou 

serviço
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