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Orientação para geração do SEF para os beneficiários do PRODEPE 

com a GIAF sem dados informados 

 

Conforme Portarias SF 014, 053 e 120 de 2015, o contribuinte do Prodepe (todas a 
modalidades de incentivo) poderá entregar opcionalmente caso tenham dificuldade 
em cumprir o prazo de entrega com a GIAF preenchida, os arquivos SEF dos períodos 
de setembro de 2012 a dezembro de 2015 sem a GIAF e o detalhamento das sub-
apurações.  

 

O contribuinte que possuir exclusivamente o incentivo nas modalidades indústria ou 
central de distribuição, ou ambas as modalidades, deverá preferencialmente entregar 
o SEF com as GIAF´s e o detalhamento das sub-apurações. Reiterando no entanto, 
que caso tenham dificuldade em cumprir o prazo de entrega com a GIAF preenchida, 
não devem perder o prazo, deverão entregar com a GIAF sem dados 

informados e sem o detalhamento das sub-apurações. 

 

O contribuinte que entregar o SEF com a GIAF sem dados informados e sem o 
detalhamento das sub-apurações, deverá lançar ajustes de dedução com o código 
“599-outra”, descrevendo em observações: “Dedução Prodepe (informando a 
modalidade do incentivo: INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO ou CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO) 
conforme Portarias 014, 053 e 120 de 2015”, devendo informar uma dedução para 
cada sub-apuração, no entanto todas como sub-apuração “1”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenção! O contribuinte deverá manter todos os dados concernentes as 

sub-apurações e GIAF´s para posterior apresentação à SEFAZ com a 

substituição do arquivo SEF, mediante intimação fiscal. 
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Passo a passo: 

1. Informar GIAF sem dados informados 

 

Em “Iniciar\Contribuintes cadastrados\Informações – Perfis e maçadores” selecionar 
"GIAF sem dados informados" 
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2. Cadastrar os benefícios 

 

Em “Editar\Informações econômico-fiscais\Informações de incentivos fiscais \ 
Benefícios fiscais” cadastrar todos os Decretos de incentivos. 

 

Exemplo de contribuinte com benefícios nas modalidades indústria e importação: 

 

-Cadastro do benefício indústria 

 

 

-Cadastro do benefício importação 
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3. Efetuar os ajustes com as deduções 

 

Em “Editar\Ajustes da apuração do ICMS \ Saldos do ICMS normal” clicar em “Saldo 
do ICMS normal” 

 

Incluir um ajuste de dedução para a sub-apuração da indústria (um para cada 

produto incentivado), colocando a observação “Dedução Prodepe INDÚSTRIA 
conforme Portarias 014, 053 e 120 de 2015”. 
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Incluir um ajuste de dedução para a sub-apuração da importação (um para cada 

produto incentivado), colocando a observação “Dedução Prodepe IMPORTAÇÃO 
conforme Portarias 014, 053 e 120 de 2015”. 
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Como aproveitar o movimento informado anteriormente como “GIAF sem 

dados informados” ou “Escrituração sem GIAF” e substituir para “GIAF com 

dados informados”, válido para versões do SEF 1.2.2.141 em diante: 

1ª etapa: 

1-Ir em “Iniciar\Contribuintes cadastrados\Informações” na aba “Perfis e 
marcadores”, clicar no botão “Alterar”; 

2-No quadro “Histórico de perfis” selecionar o movimento; 

3-Em seguida selecionar a opção “GIAF com dados informados” no campo “Operações 
com incentivo fiscal” do quadro “Marcadores; 

4-Finalizando clique no botão “Confirmar”. 

 

 

 

 

 

Atenção! O processo inverso não é possível, se alterarmos o marcador de 

“GIAF com dados informados” para “GIAF sem dados informados” ou 

para “Escrituração sem GIAF” o movimento terá que ser excluído. Bem 

como de “GIAF sem dados informados” para “Escrituração sem GIAF”. 
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2ª etapa: 

-Com o movimento em questão aberto, vá em “Editar\Identificação do 
contribuinte\Informações” na aba “Perfis e marcadores”, e clique no botão “Importar 
dados do contribuinte”; 

-Feche o movimento e abra novamente, agora podemos continuar com a elaboração 
dos lançamentos incentivados e das GIAF´s através da adição do arquivo texto da GI-
ICMS ou através da adição do arquivo assinado do eDoc.  

 

 


