Para ter acesso a Reativação do
confronto, acesse o SEFAZnet, informando
o usuário e senha. Só terá acesso à
aplicação o usuário principal. Se ainda não
possuir a acesso ao SEFAZnet, clic em
novo usuário, preencha o termo de
responsabilidade, assine-o e dirija-se a
uma unidade de atendimento da SEFAZ
para cadastro da senha de acesso.

Para Solicitar a Reativação acesse Auto
Atendimento-Reativação
ConfrontoSolicitação de Reativação, para exibição
da tela seguinte.

Digite o nº da inscrição, aceite (v) em
seguida e clic em continuar para acessar
a tela seguinte.

Selecione a forma de regularização
(existem 3 formas): Se DIEF, deverá ser
enviada a substitutiva antes da
solicitação; Se Declaração ComplementarDE, deverão ser preenchidos os campos
referentes aos “Valores Apurados” por
período especificado; Se ambas(DIEF e DE)
deverá enviar DIEF e informar os “Valores
Apurados”. Após informar os valores
deverá clicar em calcular valores e em
seguida ativar(v) o termo de declaração e
“Salvar”. Após “Salvar” será exibida a tela
seguinte, informando o resultado da
operação.

Observação1: O contribuinte que entender que suas informações prestadas nas DIEF estão corretas e que não precisam
apresentar novas DIEF e/ou Declaração complementar para reativação, e que deseje fazer uma contestação deverá acessar esta
aplicação e clicar na “Forma de Regularização DIEF” e CLIC em “Salvar”. Após essa etapa deverá acompanhar a solicitação pela
aplicação “Acompanhamento solicitação”. Nessa situação a solicitação será indeferida e o sistema abrirá a possibilidade de
contestação. O contribuinte deverá proceder à contestação conforme as orientações pertinentes à aplicação, conforme
procedimentos de contestação explicitados abaixo;
Observação2- Período de Apuração: O período de apuração do confronto foi de 08/2011 a 07/2012. Pelo fato do período
analisado compreender 2 exercícios, os valores a serem Declarados deverão ser lançados em 12/2011, para o faturamento
compreendido entre 08/2011 a 12/2011, e 07/2012, para o faturamento compreendido entre 01/2012 e 07/2012.
Observação3-Preenchimento dos campos “Valores Apurados”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“Valor contábil”-deverá ser informado o total do faturamento, inclusive as transferências;
“Base de cálculo”-deverá ser informado o total do faturamento tributado;
“ICMS” –deverá ser informado o valor do imposto devido;
“Isentas/Não tributadas/Outras”-deverá ser informado todas as saídas não tributadas;
“Substituição Tributária”-deverá ser informado o total das saídas sujeitas ao regime de substituição tributária;
O total do “Valor Contábil” deverá ser igual ao somatório da “Base de Cálculo” + “Isentas/Não tributadas/Outras” +
“Substituição Tributária”.

Observação4: O contribuinte do Regime

Simples Nacional, deverá, também, fazer os ajustes em suas Declarações(DASN

e/ou PGDAS-D) junto ao Portal do Simples Nacional, pois essas informações serão confrontadas com aquelas declaradas na
“Solicitação de Reativação”; Os campos “Base Cálculo” e “ICMS” não serão preenchimentos, haja vista que o ICMS do Simples
será recolhido via “DAS”; O Valor contábil deve ser igual ao somatório dos campos “Isentas/Não Tributadas/Outras” e
“Substituição Tributária”. No total de “Isentas/Não Tributadas/Outras” deve ser informado, inclusive, as saídas tributadas pela
cesta do SIMPLES NACIONAL(Outras).
Observação5: Na análise das entradas do período não foram consideradas as aquisições apropriadas como ativo e/ou consumo.

Nesta tela de conclusão da solicitação, o
contribuinte poderá imprimir o “Termo
de Declaração” na opção “Imprimir
Termo”. Concluída a fase da “Solicitação
da Reativação”, o resultado da mesma
deverá ser acompanhado através da
aplicação
“Acompanhamento
Reativação”
disponível
no
Auto
Atendimento-Reativação. Tela seguinte.

Digite o nº da inscrição, aceite (v) em
seguida clic em continuar para acessar a
tela seguinte.

Nesta aplicação o contribuinte receberá
o resultado de sua solicitação,
conforme especificado nos campos
“status” e “mensagens”. O parecer é
eletrônico.
Sendo
deferida
o
contribuinte sairá automaticamente da
suspensão. Sendo indeferida, poderá
fazer a contestação clicando no ícone
disponível no campo “opções” para
exibição da tela seguinte.

O contribuinte nesta tela terá as
informações referentes às entradas,
faturamento e percentual já atualizados
com base nas novas informações
prestadas. Ao clicar em “Contestar
Parecer” será exibida a tela seguinte.

O contribuinte em sua contestação
deve apresentar as justificativas e
anexar documento comprobatório
que achar necessário, até o total de 5
arquivos com tamanho máximo de 10
megabytes. Para anexar deverá
primeiro clicar em “Procurar” para
localizar o arquivo e posteriormente
“Adicionar Arquivo”. Esse processo
deve ser feito para cada anexo. Após
esses passos clicar em “Salvar
contestação” e será exibida a tela
abaixo.

Após a conclusão da fase de contestação
o contribuinte deverá acompanhar o
resultado
pela
aplicação
“Acompanhamento
Reativação”.
A
solicitação será encaminhada de forma
eletrônica para um Auditor Fiscal para
análise e emissão de Parecer. Enquanto
não houver o parecer a solicitação ficará
no “status” “Em Análise”. Sendo deferido
o contribuinte sairá automaticamente da
suspensão. Sendo indeferido ficará
suspenso e o sistema ficará aberto para
nova solicitação de regularização, sem
possibilidade de nova contestação.

