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Olá! 

Seja bem-vindo ao eBook Penalidades e multas relacionadas à EFD!
Aqui, você encontra todas as penalidades e multas relacionadas à Escrituração Fiscal Digital.
Este eBook serve como um guia para você consultá-lo sempre que precisar.

Boa leitura!

Penalidades EFD
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Penalidade de 

competência 

da RFB (Art. 

12 da Lei n° 

8.218/1991)

Entrega de arquivos digital sem observância dos requisitos e 
especificações estabelecidos

Prestação de informações com omissões ou incorreções

Apresentação de arquivo fora do prazo estabelecido

Multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escri-

turação aos que não atenderem aos requisitos para a apresentação dos registros e respectivos arquivos;

Multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% (um por cento) do 

valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem incorre-

tamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos;

Multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurí-

dica no período a que se refere a escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo esta-

belecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos.
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Penalidade de 

competência 

da RFB (Art. 57 

da MP 2.158-

35/2001) - Váli-

da para todos os 

estados, cumu-

lativa às respec-

tivas multas de 

competência 

estadual

Apresentação extemporânea

Não cumprimento à intimação da RFB no prazo por ela estipulado

 Apresentação com informações inexatas, incompletas ou
omitidas

R$ 500,00 por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas jurídicas, inclusive de direito público, que estiverem 

em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro 

presumido ou pelo Simples Nacional; R$ 1.500,00 por mês-calendário ou fração, relativamente às demais pessoas jurídi-

cas; R$ 100,00 por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas físicas. Obs.: A multa é reduzida à metade, quan-

do a obrigação acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de ofício.

R$ 500,00 por mês-calendário. (Inclusive para PJ de direito público);Obs.: Se a pessoa jurídica for optante pelo Simples 

Nacional, a multa é reduzida em 70% .

3% não inferior a R$ 100,00, do valor das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurí-

dica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou incom-

pleta. 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a R$ 50,00, do valor das transações comerciais ou das 

operações financeiras, próprias da pessoa física ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso 

de informação omitida, inexata ou incompleta. Obs.: Se a pessoa jurídica for optante pelo Simples Nacional, a multa é 

reduzida em 70%.
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Penalidade de 

competência da 

SEFAZ - AC (Art. 

510 do RICMS/AC)

ACRE

Deixar de apresentar a Escrituração Fiscal Digital ou apresentar 
incorretamente sem movimento, por período de apuração

“Omitir informação, inserir informação incompleta e/ou inserir 
informação incorreta ou divergente em arquivo magnético de regis-
tros fiscais apresentado ao Fisco, por operação ou prestação não 
informada ou informada incompleta ou incorretamente”

“Apresentar ao Fisco arquivo magnético com registros fiscais em 
condições que impossibilitem a sua leitura ou tratamento ou, ain-
da, em padrão ou forma que não 
atenda às especificações estabelecidas pela legislação, por perío-
do de apuração em que não foi possível a leitura ou tratamento ou 
cujo padrão ou forma não atenderem às 
especificações da legislação e omitir informação, inserir informa-
ção incompleta e/ou inserir informação incorreta ou divergente em 
arquivo magnético de registros fiscais apresentado ao Fisco, por 
operação ou prestação não informada ou informada incompleta ou 
incorretamente”

R$3.200,00

R$200,00

R$200,00

http://www.e-auditoria.com.br
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Penalidade de 

competência da 

SEFAZ - AC (Art. 

510 do RICMS/AC)

ACRE

Deixar de informar documentos relativos às operações do bloco 
“C” e “D” na forma e no prazo estabelecidos na legislação estadual

Omissão ou inconsistência nos registros obrigatórios ou
 específicos nos blocos 0, 1, E, G, H ou K

Deixar de observar as formalidades estabelecidas na legislação tri-
butária referentes à apropriação de crédito fiscal e/ou escrituração 
de ajustes na apuração do imposto na EFD

Deixar de apresentar o inventário no bloco “H”, na forma e no prazo 
estabelecidos pela legislação

R$ 800,00 por grupo ou fração de três omissões, limitado ao valor de R$ 6.000,00.

R$ 800,00 por grupo ou fração de dez registros obrigatórios ou específicos omitidos em cada período de apuração, sem 

prejuízo da cobrança do imposto devido, limitado ao valor de R$ 6.000,00.

R$ 800,00 por grupo ou fração de cinco inobservâncias em cada período de apuração, limitado ao valor de R$ 6.000,00

R$6.000,00
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Penalidade de 

competência da 

SEFAZ - AL (Arti-

gos 107, 117, 118, 119, 

120 a 122 da Lei n° 

5.900/96)

ALAGOAS

Falta de lançamento no Livro de Registro de Entradas de Mercado-
rias, quando a isso estiver obrigado, de documento fiscal relativo a 
compras efetuadas em exercícios anteriores:

Falta de lançamento no Livro Registro de Entradas de Mercadorias, 
quando a isso obrigado, de documentos fiscais relativos a compras 
de mercadorias tributadas, efetuadas no mesmo exercício: 

Falta de registro nos livros fiscais próprios, de documentos refe-
rentes a mercadorias isentas, imunes ou não tributadas, bem como 
de bens adquiridos para uso ou consumo do estabelecimento

200% do valor do imposto apurado, não inferior a 2 vezes a UPFAL.

2 vezes a UPFAL, para cada valor do(s) documento(s) equivalente até a 50 UPFALs, ou fração, não podendo a multa ser 

inferior a esta penalidade.

1 vez a UPFAL, para cada valor do(s) documento(s) equivalente até 50 UPFALs ou fração, não podendo a multa ser infe-

rior a esta penalidade.

http://www.e-auditoria.com.br
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Penalidade de 

competência da 

SEFAZ - AL (Arti-

gos 107, 117, 118, 119, 

120 a 122 da Lei n° 

5.900/96)

ALAGOAS

Extraviar, perder, inutilizar ou manter fora do estabelecimento, em 
local não autorizado: livro fiscal 

Falta de livros fiscais ou sua utilização sem a prévia autenticação; 
Não escriturar os livros fiscais na forma e prazos regulamentares, a 
exceção do Livro de Registro de Inventário

Não escriturar o Livro Registro de Inventário na forma e nos prazos 
regulamentares

300 vezes a UPFAL, por livro (por contribuinte não enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 

termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

75 vezes a UPFAL, por livro (por contribuinte enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos 

da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

5 vezes a UPFAL por livro.

20 vezes a UPFAL, por mês, ou fração de mês, contados da data limite para a escrituração.
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Penalidade de 

competência da 

SEFAZ - AP (Art. 

482 do RICMS/AP)

AMAPÁ

Atrasar a escrita fiscal

Reconstituir a escrita fiscal sem a devida autorização; Cometer 
outras irregularidades na escrituração de documentos fiscais, não 
previstas expressamente nesta Lei; No caso de descumprimento 
de obrigação acessória sem penalidade expressamente prevista 
nesta Lei;

Deixar de prestar informações em meio magnético, quando solici-
tado; Entregar informações em meio magnético fora dos padrões 
estabelecidos ou que impossibilitem sua leitura

Omitir informações ou prestar informações divergentes das cons-
tantes no documento fiscal

Atraso na entrega das informações em meio magnético

R$100,00 por período de apuração até o limite de R$1.000,00;

R$100,00

1% do valor da operação, nunca inferior a 500,00

5% das operações/prestações não informadas ou prestadas de forma divergente, nunca inferior a R$500,00

R$500,00 por dia de atraso

http://www.e-auditoria.com.br
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Penalidade de 

competência da 

SEFAZ - AM (Art. 

101 da LC 19/97)

AMAZONAS

Falta de envio da EFD nos prazos estabelecidos pela legislação

Se recusar a apresentar livros e documentos exigidos pela fiscali-
zação

Não conservar, pelo prazo legal, os arquivos digitais de livros e do-
cumentos fiscais eletrônicos, estando obrigado a armazená-los, 
por infração

Deixar de autenticar ou registrar, na forma e no prazo previsto na 
legislação, livro fiscal escriturado por sistema eletrônico de pro-
cessamento de dados

Não escrituração no livro Registro de Inventário

Operações ou prestações omitidas

1% sobre o valor contábil das operações ou prestações de entrada ou saída, limitada à R$40.000,00 por período de apu-

ração do imposto.

R$5.000,00 Obs.: aplica-se em dobro em caso de reincidência, limitada a R$ 40.000,00

R$200,00

3% do valor não escriturado no livro Registro de Inventário, existente em meio físico ou digital, limitada a R$ 40.000,00

5% sobre o valor contábil das operações ou prestações omitidas por ocasião da entrega ou envio dos registros da EFD, 

limitada a R$ 30.000,00 por período de apuração.

http://www.e-auditoria.com.br
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Penalidade de 

competência da 

SEFAZ - BA (Art. 

42, Lei 7.014/96)

BAHIA

Falta de envio da EFD nos prazos estabelecidos pela legislação

Divergências na escrituração da EFD que não se caracterizem como 
omissão

R$ 1.380,00 e 1% (um por cento) do valor das saídas ou das entradas, o que for maior, de mercadorias e prestações de 

serviços realizadas em cada período de apuração e/ou do valor dos estornos de débitos em cada período de apuração 

pelo não atendimento de intimação subsequente para apresentação do respectivo arquivo

Por período de apuração: R$ 460,00 na hipótese da ocorrência de 1 a 30 divergências; R$ 920,00 na hipótese da ocorrên-

cia de 31 a 60 divergências; R$ 1.380,00 na hipótese da ocorrência de 61 a 100 divergências; R$ 1840,00 na hipótese de 

ocorrência acima de 100 divergências.
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Penalidade de 

competência 

da SEFAZ - CE 

(Art. 123 da Lei 

12.670/96)

CEARÁ

Falta de transmissão, para a EFD, na forma, condições e prazo pre-
vistos na legislação, dos dados relativos ao livro Registro de Con-
trole da Produção e do Estoque

Deixar de informar na EFD as informações relativas a documentos 
fiscais denegados ou cancelados

Deixar de entregar a EFD no prazo estabelecido pela legislação

1.200 UFIRCEs, reduzida em 50% no caso de empresas optantes pelo Simples Nacional;

1 UFIRCE por documento fiscal

500 UFIRCEs por período de apuração, quando se tratar de contribuinte inscrito no Regime Normal de recolhimento; 150 

UFIRCEs por período de apuração, quando se tratar de contribuinte inscrito nos demais regimes de recolhimento, inclusi-

ve optante do Simples Nacional

http://www.e-auditoria.com.br
https://www.facebook.com/eauditoriasaas/
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Penalidade de 

competência da 

SEFAZ - DF (Art. 

370, RICMS/DF)

DISTRITO FEDERAL

Falta ou atraso no envio dos arquivos digitais referentes à escritu-
ração fiscal eletrônica ou escrituração com informações incorretas, 
incompletas ou em desacordo com a legislação

Extravio, perda ou inutilização de livro fiscal ou dos arquivos digi-
tais validados relativos à es crituração fiscal eletrônica, bem como 
sua remoção do estabelecimento para local não autorizado

R$1496,52

R$1496,52
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Penalidade de 

competência da 

SEFAZ - ES (Lei 

10.647/17)

ESPÍRITO SANTO

Deixar de entregar arquivo relativo à escrituração fiscal, por trans-
missão eletrônica de dados, no prazo previsto na legislação

Retificar arquivo relativo à escrituração fiscal, por transmissão ele-
trônica de dados, após o prazo previsto na legislação

Inserindo informação incorreta ou omitindo informação

Multa de 1. 000 (mil) VRTEs por arquivo

Multa de 1. 000 (mil) VRTEs por arquivo

Multa de 30% do valor da operação ou prestação, apurado ou arbitrado pelo Fisco, nunca inferior a 500 ou superior a 5. 

000 VRTEs, quando se tratar de campo de valor de operação ou prestação. Multa de 100 VRTEs por campo, nunca infe-

rior a 500 ou superior a 5.000 VRTEs, quando se tratar de chave de acesso de identificação de documento fiscal eletrôni-

co. Multa de 10 VRTEs por campo, nunca inferior a 50 ou superior a 5. 000 VRTEs, quando se tratar dos demais campos, 

por mês ou fração.

http://www.e-auditoria.com.br
https://www.facebook.com/eauditoriasaas/
https://twitter.com/e_auditoria
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
https://www.linkedin.com/company/eauditoria/


Descrição Multa/Detalhamento

E
F

D
 IC

M
S

/I
P

I 
Penalidades EFD

15

Penalidade de 

competência 

da SEFAZ - GO 

(Art. 71-A da Lei 

11.651/91)

Pela falta de entrega ou entrega do arquivo correspondente à EFD 
sem informar nenhum dos documentos fiscais regularmente emi-
tidos e sem informar nenhum dos documentos fiscais correspon-
dentes a aquisição de mercadorias ou bens ou utilização de servi-
ços, sucessiva e cumulativamente

R$ 2.760,00 por arquivo. Nota: Se da prática das irregularidades descritas neste artigo resultar diretamente omissão de 

pagamento do imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à aplicação dos percentuais 

abaixo, sobre o valor do imposto não pago: I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte; II - 

80% (oitenta por cento), se a irregularidade for praticada em operação ou prestação sujeitas ao regime de substituição 

tributária.

R$ 5.520,00 por arquivo ou o equivalente à soma das parcelas a seguir discriminadas, o que for maior, quando o descum-

primento da obrigação persistir por mais de 20 dias:12% do valor da operação ou da prestação constante de documento 

fiscal relativo à entrada, aquisição de mercadorias ou bens ou utilização de serviços, ocorridas no respectivo período de 

apuração;12% do valor da operação ou da prestação constante de documento fiscal regularmente emitido, ocorridas no 

respectivo período de apuração. Nota: Se da prática das irregularidades descritas neste artigo resultar diretamente omis-

são de pagamento do imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à aplicação dos percen-

tuais abaixo, sobre o valor do imposto não pago: I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte; II 

- 80% (oitenta por cento), se a irregularidade for praticada em operação ou prestação sujeitas ao regime de substituição 

tributária.

GOIÁS
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Penalidade de 

competência 

da SEFAZ - GO 

(Art. 71-A da Lei 

11.651/91) Pela entrega do arquivo correspondente à EFD após o prazo estipu-
lado na legislação;

R$ 460,00 por mês ou fração. Nota: Se da prática das irregularidades descritas neste artigo resultar diretamente omissão 

de pagamento do imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à aplicação dos percentu-

ais abaixo, sobre o valor do imposto não pago: I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte; II 

- 80% (oitenta por cento), se a irregularidade for praticada em operação ou prestação sujeitas ao regime de substituição 

tributária.

GOIÁS
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Penalidade de 

competência 

da SEFAZ - GO 

(Art. 71-A da Lei 

11.651/91) Por arquivo não retificado, quando requisitado por notificação fis-
cal, sucessiva e cumulativamente

R$ 1.380,00 . Nota: Se da prática das irregularidades descritas neste artigo resultar diretamente omissão de pagamento 

do imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à aplicação dos percentuais abaixo, sobre o 

valor do imposto não pago: I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte; II - 80% (oitenta por 

cento), se a irregularidade for praticada em operação ou prestação sujeitas ao regime de substituição tributária.

R$ 2.760,00 ou o equivalente à maior das parcelas a seguir discriminadas, o que for maior, quando o descumprimento da 

obrigação persistir por mais de 20 dias:1% do valor da operação ou da prestação constante de documento fiscal relativo 

à entrada, aquisição de mercadorias ou bens ou utilização de serviços ocorridas no respectivo período de apuração;1% do 

valor da operação ou da prestação constante de documento fiscal regularmente emitido, ocorridas no respectivo período 

de apuração. Nota: Se da prática das irregularidades descritas neste artigo resultar diretamente omissão de pagamento 

do imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à aplicação dos percentuais abaixo, sobre o 

valor do imposto não pago: I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte; II - 80% (oitenta por 

cento), se a irregularidade for praticada em operação ou prestação sujeitas ao regime de substituição tributária.

GOIÁS

http://www.e-auditoria.com.br
https://www.facebook.com/eauditoriasaas/
https://twitter.com/e_auditoria
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
https://www.linkedin.com/company/eauditoria/


Descrição Multa/Detalhamento

E
F

D
 IC

M
S

/I
P

I 
Penalidades EFD

18

Penalidade de 

competência 

da SEFAZ - GO 

(Art. 71-A da Lei 

11.651/91)

Nas infrações correspondentes a omissões ou incorreções em re-
gistros destinados à escrituração de documentos fiscais ou a infor-
mações deles constantes

Pela omissão de registros obrigatórios ou que contenha registro 
que apresente campos sem o conteúdo de informação obrigatória 
ou com informações incorretas, nas demais omissões ou incorre-
ções em registros destinados à escrituração de documentos fiscais 
ou a informações deles constantes, sucessiva e cumulativamente:

12% do valor da operação ou da prestação omitidas na EFD; 12% do valor correspondente à diferença entre o valor da 

operação ou da prestação constante de documento fiscal e o constante da EFD. Nota: Se da prática das irregularidades 

descritas neste artigo resultar diretamente omissão de pagamento do imposto, a multa neles prevista será aumentada 

do valor correspondente à aplicação dos percentuais abaixo, sobre o valor do imposto não pago: I - 60% (sessenta por 

cento), observado o disposto no inciso seguinte; II - 80% (oitenta por cento), se a irregularidade for praticada em opera-

ção ou prestação sujeitas ao regime de substituição tributária.

R$ 690,00 por arquivo, R$ 1.380,00 ou o equivalente à aplicação do percentual de 1% sobre o valor da operação, presta-

ção, mercadoria ou bem a que se referir o registro omitido ou que apresente campo sem o conteúdo de informação obri-

gatória ou com informações incorretas, o que for maior, quando o descumprimento da obrigação persistir por mais de 20 

dias. Nota: Se da prática das irregularidades descritas neste artigo resultar diretamente omissão de pagamento do im-

posto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à aplicação dos percentuais abaixo, sobre o valor 

do imposto não pago: I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte; II - 80% (oitenta por cen-

to), se a irregularidade for praticada em operação ou prestação sujeitas ao regime de substituição tributária.
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Penalidade de 

competência 

da SEFAZ - GO 

(Art. 71-A da Lei 

11.651/91)
Mercadoria ou bem indevidamente inseridos ou omitidos nos regis-
tros destinados a discriminar os itens existentes em estoque

10% do valor total da mercadoria ou bem. Nota: Se da prática das irregularidades descritas neste artigo resultar direta-

mente omissão de pagamento do imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à aplicação 

dos percentuais abaixo, sobre o valor do imposto não pago: I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso 

seguinte; II - 80% (oitenta por cento), se a irregularidade for praticada em operação ou prestação sujeitas ao regime de 

substituição tributária.
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Penalidade de 

competência 

da SEFAZ - GO 

(Art. 71-A da Lei 

11.651/91)
Por arquivo, pela falta de apuração do crédito correspondente a 
aquisição de ativo imobilizado no registro destinado ao controle do 
crédito de ICMS do ativo permanente -CIAP-, sucessiva e cumulati-
vamente

R$ 690,00. Nota: Se da prática das irregularidades descritas neste artigo resultar diretamente omissão de pagamento 

do imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à aplicação dos percentuais abaixo, sobre o 

valor do imposto não pago: I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte; II - 80% (oitenta por 

cento), se a irregularidade for praticada em operação ou prestação sujeitas ao regime de substituição tributária.

R$ 1.380,00 ou o equivalente ao valor do crédito correspondente a aquisição de ativo imobilizado, apropriado no registro 

destinado à apuração do ICMS operações ou prestações próprias, sem a escrituração no registro destinado ao contro-

le do crédito de ICMS do ativo permanente - CIAP, o que for maior, quando o descumprimento da obrigação persistir por 

mais de 20 dias. Nota: Se da prática das irregularidades descritas neste artigo resultar diretamente omissão de pagamen-

to do imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à aplicação dos percentuais abaixo, sobre 

o valor do imposto não pago: I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte; II - 80% (oitenta por 

cento), se a irregularidade for praticada em operação ou prestação sujeitas ao regime de substituição tributária.
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Penalidade de 

competência 

da SEFAZ - GO 

(Art. 71-A da Lei 

11.651/91)

Utilização de código de identificação de produto ou de serviço dife-
rente daquele utilizado para o mesmo produto ou serviço nos do-
cumentos fiscais de emissão própria; Falta de informação da alte-
ração do código ou da descrição de item; Omissão ou incorreção na 
informação do fator de conversão utilizado para converter a unida-
de utilizada na comercialização na unidade utilizada no inventário; 
Atribuição de código de unidade de medida diferente do código de 
unidade comercial utilizada para a mesma unidade de medida nos 
documentos fiscais; Falta de informação ou informação incorreta 
do Número Global de Item Comercial -GTIN-, quando a mercadoria 
possuir o referido número;

R$ 690,00 por arquivo, nas infrações listadas; R$ 1.380,00 ou o equivalente à aplicação do percentual de 1% sobre o va-

lor das operações com a mercadoria ou das prestações de serviço, o que for maior, quando o descumprimento da obri-

gação persistir por mais de 20 dias. Nota: Se da prática das irregularidades descritas neste artigo resultar diretamente 

omissão de pagamento do imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à aplicação dos per-

centuais abaixo, sobre o valor do imposto não pago: I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguin-

te; II - 80% (oitenta por cento), se a irregularidade for praticada em operação ou prestação sujeitas ao regime de substi-

tuição tributária.
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Penalidade de 

competência 

da SEFAZ - GO 

(Art. 71-A da Lei 

11.651/91)

Atribuição de códigos iguais para produtos ou serviços diferen-
tes ou atribuição de códigos diferentes para o mesmo produto ou 
serviço; Atribuição de códigos diferentes para a mesma unidade 
de medida; Reutilização de código, em determinado produto, que 
tenha sido atribuído a outro produto anteriormente; Utilização de 
discriminações genéricas na descrição do produto, nas situações 
não permitidas;

R$ 5.000,00 por arquivo, ou o equivalente à aplicação do percentual de 1% sobre o valor das operações com a merca-

doria ou das prestações de serviço, realizadas ou prestadas no período de apuração, nas quais tenham sido cometidas 

as seguintes infrações, o que for menor. Nota: Se da prática das irregularidades descritas neste artigo resultar diretamen-

te omissão de pagamento do imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à aplicação dos 

percentuais abaixo, sobre o valor do imposto não pago: I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso 

seguinte; II - 80% (oitenta por cento), se a irregularidade for praticada em operação ou prestação sujeitas ao regime de 

substituição tributária. Nota: Se da prática das irregularidades descritas neste artigo resultar diretamente omissão de pa-

gamento do imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à aplicação dos percentuais abai-

xo, sobre o valor do imposto não pago: I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte; II - 80% 

(oitenta por cento), se a irregularidade for praticada em operação ou prestação sujeitas ao regime de substituição tribu-

tária.
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Penalidade de 

competência 

da SEFAZ - GO 

(Art. 71-A da Lei 

11.651/91)

Por deixar de demonstrar ou demonstrar em desacordo com a le-
gislação as informações adicionais na EFD - relativas à apuração 
do ICMS devido pelos estabelecimentos beneficiários dos progra-
mas FOMENTAR ou PRODUZIR e seus subprogramas, sucessiva e 
cumulativamente

R$ 690,00 por arquivo. Nota: Se da prática das irregularidades descritas neste artigo resultar diretamente omissão de 

pagamento do imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à aplicação dos percentuais 

abaixo, sobre o valor do imposto não pago: I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte; II - 

80% (oitenta por cento), se a irregularidade for praticada em operação ou prestação sujeitas ao regime de substituição 

tributária.

R$ 1.380,00 por arquivo ou o equivalente à aplicação do percentual de 100% sobre os valores da parcela financiada do 

imposto e do valor de benefício fiscal apropriado pelo industrial do setor alcooleiro, por deixar de demonstrar ou demons-

trar em desacordo com a legislação as informações adicionais, o que for maior, quando o descumprimento da obrigação 

persistir por mais de 20 dias. Nota: Se da prática das irregularidades descritas neste artigo resultar diretamente omissão 

de pagamento do imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à aplicação dos percentu-

ais abaixo, sobre o valor do imposto não pago: I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte; II 

- 80% (oitenta por cento), se a irregularidade for praticada em operação ou prestação sujeitas ao regime de substituição 

tributária.
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Penalidade de 

competência 

da SEFAZ - GO 

(Art. 71-A da Lei 

11.651/91)

Pela utilização de código que não seja o específico constante nas 
tabelas externas de códigos da EFD, para identificar informação re-
lativa a outros débitos, estorno de créditos, outros créditos, estor-
no de débitos; deduções do imposto apurado, débitos especiais e 
controles do ICMS extra-apuração, sucessivas e cumulativamente

R$ 690,00 por arquivo. Nota: Se da prática das irregularidades descritas neste artigo resultar diretamente omissão de 

pagamento do imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à aplicação dos percentuais 

abaixo, sobre o valor do imposto não pago: I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte; II - 

80% (oitenta por cento), se a irregularidade for praticada em operação ou prestação sujeitas ao regime de substituição 

tributária.

R$ 1.380,00 ou o equivalente à aplicação do percentual de 100% do maior valor monetário constante ou que deveria 

constar do registro no qual tenha sido utilizado código que não seja o específico constante nas tabelas externas de códi-

gos da EFD, para identificar informação relativa a outros débitos; estorno de créditos; outros créditos; estorno de débitos; 

deduções do imposto apurado; débitos especiais e controles do ICMS extra-apuração, o que for maior, quando o descum-

primento da obrigação persistir por mais de 20 dias. Nota: Se da prática das irregularidades descritas neste artigo resultar 

diretamente omissão de pagamento do imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à apli-

cação dos percentuais abaixo, sobre o valor do imposto não pago: I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no 

inciso seguinte; II - 80% (oitenta por cento), se a irregularidade for praticada em operação ou prestação sujeitas ao regi-

me de substituição tributária.
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Penalidade de 

competência 

da SEFAZ - GO 

(Art. 71-A da Lei 

11.651/91)
Registro não apresentado ou que apresente campos sem o conte-
údo de informação obrigatória ou com informações incorretas, nas 
demais omissões ou incorreções

R$ 345,00 por registro, limitado a R$ 10.000,00. Nota: Se da prática das irregularidades descritas neste artigo resultar 

diretamente omissão de pagamento do imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à apli-

cação dos percentuais abaixo, sobre o valor do imposto não pago: I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no 

inciso seguinte; II - 80% (oitenta por cento), se a irregularidade for praticada em operação ou prestação sujeitas ao regi-

me de substituição tributária.
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Penalidade de 

competência 

da SEFAZ - MA 

(Art. 80 da Lei n° 

7.799/2002)

Deixar de entregar a EFD, ou entregá-la fora do prazo previsto na 
legislação antes de qualquer procedimento de auditoria ou verifi-
cação fiscal

Deixar de entregar a EFD, ou entregá-la fora do prazo previsto na 
legislação antes de qualquer procedimento de auditoria ou verifi-
cação fiscal. Nota: Para os arquivos digitais contendo informações 
de microempresas e empresas de pequeno porte, enquadradas no 
regime de apuração do SIMPLES Nacional.

Deixar de entregar a EFD, ou entregá-la fora do prazo previsto na 
legislação, no curso de auditoria ou verificação fiscal, deixar de en-
viar arquivos digitais, ou enviá-los em desacordo com a legislação

R$750,00

R$300,00

2% do valor total da operação de saída e/ou da prestação do serviço do período, não inferior a R$ 1.000,00;

MARANHÃO
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Penalidade de 

competência 

da SEFAZ - MT 

(Art. 45 da Lei n° 

7.098/98)

Deixar de entregar a EFD, ou entregá-la sem a observância dos pro-
cedimentos exigidos em regulamento e na legislação complemen-
tar

Falta de registro em meio magnético de documento fiscal quando 
já registradas as operações ou prestações do período

Atraso de registro em meio magnético

Irregularidade de escrituração

1% do valor das operações ou prestações não escrituradas, em relação a cada livro, e 10% do valor das mercadorias ad-

quiridas no exercício, em relação ao livro destinado à escrituração do inventário de mercadorias, até o limite de 200 UPF/

MT por livro fiscal.

10% do valor da operação ou prestação constante do documento

1% do valor das operações ou prestações não registradas

1% do valor das operações ou das prestações a que se referir à irregularidade.MATO GROSSO
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Penalidade de 

competência 

da SEFAZ - MS 

(Art. 117 da Lei nº 

1810/97)

Deixar de entregar a EFD, na forma e nos prazos regulamentares, 
ou entregá-la em condições que impossibilitem a leitura ou o tra-
tamento das informações neles registradas, ou ainda com dados 
incompletos, incorretos ou não relacionados com as operações ou 
prestações do período a que se referem

Falta de registro de documento relativo à entrada de mercadoria 
ou bem no estabelecimento ou aquisição de sua propriedade, ou, 
ainda, ao recebimento de serviço, quando já escrituradas as opera-
ções ou prestações do período a que se refiram

Falta de registro de documento relativo à saída de mercadoria ou 
prestação de serviço cujas operação ou prestação não sejam tribu-
tadas ou estejam isentas do imposto 

Adulteração ou falsificação de livros fiscais 

100 UFERMS por arquivo

10% do valor da operação ou prestação constante no documento e, tratando-se de operações ou prestações não tribu-

tadas ou com o imposto retido ou recolhido pelo regime de substituição tributária, MULTA equivalente a 1% do valor da 

operação ou prestação, observando-se, em qualquer hipótese, o limite mínimo equivalente a dez UFERMS;

5% do valor da operação ou prestação constante no documento, ou de 20% se sujeitas ao pagamento do imposto em 

operação ou prestação posteriores;

20% do valor da operação ou prestação ou mercadorias a que se referir a irregularidade;
MATO GROSSO DO SUL
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Penalidade de 

competência 

da SEFAZ - MS 

(Art. 117 da Lei nº 

1810/97)

Atraso de escrituração do livro fiscal destinado ao registro de en-
tradas de mercadorias ou bens ou de recebimento de serviços ou, 
ainda, do livro fiscal destinado à escrituração das operações de 
saídas de mercadorias e prestações de serviços 

Atraso de escrituração dos livros fiscais não mencionados ante-
riormente, exceto Registro de Inventário 

Atraso ou não escrituração das mercadorias e outros produtos que 
devam ser arrolados no livro Registro de Inventário 

Falta de livros fiscais ou a sua utilização sem prévia autenticação 
da repartição competente 

1% das operações ou prestações não registradas;

6 UFERMS por livro, por mês ou fração;

1% do valor do estoque não escriturado, não inferior a setenta UFERMS;

10 UFERMS por livro, por mês ou fração contado da data a partir da qual tenha sido obrigatória a manutenção do livro ou 

da data da sua utilização irregular;
MATO GROSSO DO SUL
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Penalidade de 

competência 

da SEFAZ - MS 

(Art. 117 da Lei nº 

1810/97)

Extravio, perda ou inutilização de livros ou registros magnéticos, 
bem como a falta de zelo na sua guarda ou conservação de modo a 
propiciar aqueles eventos 

Permanência fora do estabelecimento em local não autorizado ou 
a não exibição de livros fiscais à autoridade fiscalizadora 

Irregularidade na escrituração, excetuadas as hipóteses expressa-
mente previstas anteriormente

Falta de registro em meio magnético de documento fiscal, quando 
já registradas as operações ou prestações do período 

500 UFERMS por livro ou registro magnético extraviado, perdido ou inutilizado. A MULTA poderá, todavia, ser aplicada 

por exercício ou fração desde que o fato não tenha ocasionado prejuízo à análise dos dados fiscais registrados; 

10 UFERMS por livro;

10% do valor das operações ou prestações ou mercadorias a que se referir a irregularidade, no máximo de 50 UFERMS;

10% do valor da operação ou prestação constante no documento e, tratando se de operações ou prestações não tributa-

das ou com o imposto retido ou recolhido pelo regime de substituição tributária, 1 % do valor da operação ou prestação 

constante no documento fiscal, observando se, em qualquer hipótese.MATO GROSSO DO SUL
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Penalidade de 

competência 

da SEFAZ - MS 

(Art. 117 da Lei nº 

1810/97)

Falta de elaboração de documento auxiliar de escrituração fiscal 
ou sua não exibição ao Fisco 

Atraso de registro em meio magnético 

Encerramento de livro fiscal escriturado por processamento de da-
dos, sem autenticação da repartição competente 

Reconstituição de escrita sem prévia autorização fiscal 

Utilização, em equipamento de processamento de dados, de pro-
grama para a emissão de documento fiscal ou escrituração de livro 
fiscal com vício, fraude ou simulação 

1% do valor das operações ou prestações que dele devam constar;

1% do valor das operações ou prestações não registradas;

5 UFERMS por livro, por mês ou fração contado da data a partir da qual tenha sido obrigatória a sua autenticação;

1% do valor das operações, das prestações ou das mercadorias a que se refira a reconstituição;

10%  do valor da operação ou prestação a que se refira a irregularidade, não inferior ao valor de 50 UFERMS;MATO GROSSO DO SUL
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Penalidade de 

competência da 

SEFAZ - MG (Arti-

go 215 da Parte 1 

do RICMS/MG)

Deixar de entregar, entregar em desacordo com a legislação tribu-
tária ou em desacordo com a intimação do Fisco ou por deixar de 
manter ou manter em desacordo com a legislação tributária arqui-
vos eletrônicos referentes à emissão de documentos fiscais, à es-
crituração de livros fiscais ou à Escrituração Fiscal Digital

Deixar de entregar, entregar em desacordo com a legislação tribu-
tária ou em desacordo com a intimação do Fisco ou por deixar de 
manter ou manter em desacordo com a legislação tributária arqui-
vos eletrônicos referentes à emissão de documentos fiscais, à es-
crituração de livros fiscais ou à Escrituração Fiscal Digital

3.000 UFEMGS por período de apuração, independentemente de intimação do Fisco

5.000 UFEMGS por período de apuração e a cada intimação do Fisco, após a aplicação da penalidade prevista na alínea 

“a” e verificado o descumprimento da obrigação no prazo fixado na intimação
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Penalidade de 

competência da 

SEFAZ - PA (Art. 

78, XII da Lei 

5.530/89)
Não entregar o arquivo digital da EFD, cumulativamente

100 UPF-PA, a partir do dia seguinte à data prevista na legislação tributária para entrega do arquivo digital até o último 

dia do mês da referida data

0,5% do valor das operações de saídas e/ou das prestações de serviço do período em referência até o limite de 7.000 

UPF-PA, no mês subsequente ao mês da data prevista na legislação tributária para entrega do arquivo digital, incluído o 

primeiro até o último dia daquele mês

1% do valor das operações de saídas e/ou das prestações de serviço do período em referência até o limite de 10.000    

UPF-PA, nos meses seguintes ao mês subsequente ao mês da data de entrega do arquivo digital

100 UPF-PA, não existindo operações de saída e/ou prestações de serviços no período em referência até o limite de 200 

UPF-PA, nos meses seguintes ao mês da data prevista na legislação tributária para entrega do arquivo digital
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Penalidade de 

competência da 

SEFAZ - PA (Art. 

78, XII da Lei 

5.530/89)
Entregar o arquivo digital da EFD fora do prazo previsto na legisla-
ção tributária, cumulativamente

100 UPF-PA, a partir do dia seguinte à data prevista na legislação tributária para entrega do arquivo digital até o último 

dia do mês da referida data;

0,25% do valor das operações de saídas e/ou das prestações de serviço do período em referência até o limite de 7.000 

UPF-PA, no mês subsequente ao mês da data prevista na legislação tributária para entrega do arquivo digital, incluído o 

primeiro até o último dia daquele mês;

0,5% do valor das operações de saídas e/ou das prestações de serviço do período em referência até o limite de 10.000 

UPF-PA, nos meses seguintes ao mês subsequente ao mês da data da entrega, incluído o primeiro até o último dia.

 100 UPF-PA, não existindo operações de saída e/ou prestações de serviços no período em referência até o limite de 200 

UPF-PA, nos meses seguintes ao mês da data prevista na legislação tributária para entrega do arquivo digital; 
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Penalidade de 

competência da 

SEFAZ - PA (Art. 

78, XII da Lei 

5.530/89)
Omitir ou indicar, de forma incorreta, dados ou informações no ar-
quivo digital da EFD, cumulativamente

100 UPF-PA, a partir do dia seguinte à data prevista na legislação tributária para entrega do arquivo digital até o último 

dia do mês da referida data;

1% do valor da diferença do dado omitido ou incorreto até o limite de 10.000 UPF-PA, nos meses seguintes ao mês da 

data prevista na legislação tributária para entrega do arquivo digital; 
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Penalidade de 

competência 

da SEFAZ - PB 

(Art. 81-A da Lei 

6.379/96)

Deixar de informar, omitir ou apresentar informações com diver-
gência no arquivo magnético/digital e as constantes nos documen-
tos ou livros fiscais obrigatórios

Deixar de enviar, mensalmente, ao Fisco, os arquivos nos prazos 
estabelecidos pela legislação

Aos que deixarem de informar ou informarem com divergência, na 
forma e prazo regulamentares, em registros do bloco específico de 
escrituração: Documento fiscal relativo à operação de circulação 
de mercadorias ou de prestação de serviço, por documento não 
informado ou divergência de valores encontrada; os documentos 
fiscais nas operações de saídas interestaduais de energia elétrica, 
por documento não informado ou divergência de valores encontra-
da; Os documentos vinculados à exportação, por documento não 
informado ou divergência de valores encontrada

5% do somatório dos valores totais das operações ou das prestações que deveriam constar no arquivo magnético/digital 

fornecido, exclusivamente, por meio da Guia de Informação Mensal - GIM, ou aqueles que, mesmo constando do arquivo, 

apresentem omissão ou divergência entre as informações constantes do arquivo magnético/digital e as constantes dos 

livros fiscais obrigatórios, não podendo a multa ser inferior a 10 UFR-PB e nem superior a 400 UFR-PB

0,2% sobre o valor médio mensal das saídas, excluídas as deduções previstas em Regulamento, não podendo ser inferior 

a 5 UFR-PB;

5%, não podendo a multa ser inferior a 10 UFR-PB e nem superior a 400 UFR-PB
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Penalidade de 

competência 

da SEFAZ - PB 

(Art. 81-A da Lei 

6.379/96)

Aos que deixarem de informar ou informarem com divergência, na 
forma e prazo regulamentares, em registros do bloco específico de 
escrituração: O valor total das vendas realizadas com uso de car-
tão de crédito ou de débito, por venda não informada ou divergên-
cia de valores encontrada; Na apuração do ICMS da EFD, o valor do 
ICMS devido por substituição tributária, por valor não informado 
ou divergência encontrada; As movimentações de entrada e saída 
de créditos fiscais extra-apuração, por movimentação não infor-
mada, divergência de valores encontrada ou sem o correspondente 
detalhamento; O valor total de estornos de créditos de ICMS rela-
tivo às prestações de serviços de transporte aéreo de passageiros, 
por valor não informado, divergência de valores encontrada ou sem 
o correspondente detalhamento; As informações mensais utiliza-
das para o cálculo do valor adicionado por município, por valor não 
informado ou divergência encontrada

5%  aos que deixarem de informar ou informarem com divergência, na forma e prazo regulamentares, em registros do 

bloco específico de escrituração
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Penalidade de 

competência 

da SEFAZ - PR 

(Art. 55 da Lei n° 

11.580/96)

Não transmitir a EFD, na forma ou no prazo estabelecido na legisla-
ção, ou transmiti-la indevidamente sem movimento ou com omis-
são de dados obrigatórios, ou com dados incorretos, incompletos 
ou inverídicos

Descumprir qualquer obrigação acessória determinada na legisla-
ção tributária, que não tenha infração prevista nas demais hipóte-
ses deste artigo.

Por dia de atraso, até o máximo de 90 (noventa) UPFPR, ao contri-
buinte que, devidamente notificado, não apresentar no prazo esta-
belecido, os arquivos, respectivos registros ou sistemas aplicativos 
em meios magnéticos

Por período de apuração do imposto, ao contribuinte que apresen-
tar os arquivos e respectivos registros em meios magnéticos em 
desacordo com a legislação

Contribuinte que omitir ou prestar incorretamente as informações 
em meios magnéticos

20 UPF/PR, por mês de apuração do imposto

4 UPFPR

6 UPFPR

10 UPF/PR

20 UPF/PR
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Penalidade de 

competência da 

SEFAZ - PE (A le-

gislação de Per-

nambuco não 

prevê penalidade 

específica para a 

EFD, incorrendo, 

portanto, apenas 

as penalidades re-

ferente a arquivos 

eletrônicos, Porta-

ria SF n° 150)

Falta de entrega ou substituição de documento de informação eco-
nômico-fiscal, com referência à empresa que não tenha funciona-
do ou tenha encerrado suas atividades, relativamente aos períodos 
de não-apresentação

Falta de entrega ou substituição de documento de informação eco-
nômico-fiscal, nos demais casos

Quanto às infrações cuja penalidade não tenha sido prevista ante-
riormente

Na hipótese de entrega fora do prazo ou de substituição de docu-
mento de informação econômico-fiscal, de arquivo magnético, 
quando se tratar de documento de informação econômico-fiscal

Na hipótese de entrega fora do prazo ou de substituição de docu-
mento de informação econômico-fiscal, quando se tratar de arqui-
vo magnético de usuário de sistema eletrônico de processamento 
de dados

100 UFIRs pelo total dos documentos não apresentados

R$ 160,00 por documento

R$ 74,49 a R$ 1.596,15, relativamente ao descumprimento de obrigação acessória

R$407,92

R$647,50 por período fiscal em relação ao qual o referido arquivo tenha sido entregue fora do prazo ou quando tenha 

ocorrido a respectiva substituição.PERNAMBUCO
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Penalidade de 

competência da 

SEFAZ - PI (Arti-

go 79-A da Lei n° 

4.257/89)

Aos contribuintes entregarem à Secretaria da Fazenda, em padrão 
ou forma que não atenda às especificações estabelecidas pela 
legislação, ainda que acompanhado de documentação completa 
do sistema, que permita o tratamento das informações pelo fisco, 
os arquivos em meio magnético, óptico ou digital (EFD) conten-
do o registro fiscal dos documentos referentes à totalidade das 
operações de entrada e de saída e das aquisições e prestações 
realizadas, por período de apuração. Na geração dos arquivos em 
meio magnético, óptico ou digital, descumprirem o que determi-
na o Manual de Orientação da EFD e os previstos nos Convênios 
ICMS 57/95 e 115/03 e alterações posteriores, por período de apu-
ração. Autorizados a manter escrituração fiscal centralizada em 
uma única inscrição estadual, deixarem de informar, no prazo e na 
forma definidos no regulamento, as operações e prestações utili-
zadas para o cálculo do valor adicionado fiscal; Aos contribuintes 
que deixarem de atender intimação fiscal para informar ou corrigir 
dados exigidos pela legislação tributária, relativos às operações e 
prestações utilizadas para o cálculo do valor adicionado fiscal.

1% do valor das operações de venda ou prestações em cada período de apuração. Nota: As multas ficam limitadas a 

5.000 UFR-PI, por exercício, nas seguintes hipóteses: 100 UFR-PI, relativamente a pessoa jurídica ou firma individual, 

com receita bruta operacional anual de até 120.000 UFR-PI, por período de apuração, 400 UFR-PI relativamente a pes-

soa jurídica ou firma individual, com receita bruta operacional anual acima de 120.000 e até 300.000 UFR- PI, por perí-

odo de apuração, 1.000 UFR-PI relativamente a pessoa jurídica ou firma individual, com receita bruta operacional anual 

acima de 300.000 e até 600.000 UFR-PI, por período de apuração  e a 10.000 UFR-PI, por exercício, nas seguintes hipó-

teses:  2.000 UFR-PI relativamente a pessoa jurídica ou firma individual, com receita bruta operacional anual acima de 

600.000 e até 1.000.000 de UFR- PI, por período de apuração, 3.000 UFR-PI relativamente a pessoa jurídica ou firma 

individual, com receita bruta operacional anual acima de 1.000.000 e até 3.000.000 de UFR-PI, por período de apura-

ção e 4.000 UFR-PI relativamente a pessoa jurídica ou firma individual, com receita bruta operacional anual acima de 

3.000.000 de UFR-PI, por período de apuração.
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Penalidade de 

competência da 

SEFAZ - PI (Arti-

go 79-A da Lei n° 

4.257/89)

Aos contribuintes que deixarem de entregar, no prazo regulamen-
tar, ou quando solicitados pelos agentes do fisco estadual não en-
tregarem, ou o fizerem fora do prazo,  os arquivos digitais previstos 
nos convênios 57/95, 115/03 e 146/03, contendo todos os registros 
exigidos nos respectivos convênios, para cada período de apuração 
e a documentação minuciosa, completa e atualizada do sistema, 
contendo descrição, gabarito de registro (layout) dos arquivos, 
listagem dos programas e as alterações ocorridas no período de 
apuração.

2% do valor das operações de venda ou prestações em cada período de apuração, Nota: As multas ficam limitadas a 

5.000 UFR-PI, por exercício, nas seguintes hipóteses: 100 UFR-PI, relativamente a pessoa jurídica ou firma individual, 

com receita bruta operacional anual de até 120.000 UFR-PI, por período de apuração, 400 UFR-PI relativamente a pes-

soa jurídica ou firma individual, com receita bruta operacional anual acima de 120.000 e até 300.000 UFR- PI, por perí-

odo de apuração, 1.000 UFR-PI relativamente a pessoa jurídica ou firma individual, com receita bruta operacional anual 

acima de 300.000 e até 600.000 UFR-PI, por período de apuração  e a 10.000 UFR-PI, por exercício, nas seguintes hipó-

teses:  2.000 UFR-PI relativamente a pessoa jurídica ou firma individual, com receita bruta operacional anual acima de 

600.000 e até 1.000.000 de UFR- PI, por período de apuração, 3.000 UFR-PI relativamente a pessoa jurídica ou firma 

individual, com receita bruta operacional anual acima de 1.000.000 e até 3.000.000 de UFR-PI, por período de apura-

ção e 4.000 UFR-PI relativamente a pessoa jurídica ou firma individual, com receita bruta operacional anual acima de 

3.000.000 de UFR-PI, por período de apuração. Para os efeitos do disposto nos incisos do parágrafo anterior, tomar-se-á 

como base a receita bruta operacional anual do exercício imediatamente anterior.
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Penalidade de 

competência da 

SEFAZ - RJ (Art. 

62-B da Lei n° 

2.657/96)

Deixar de entregar, quando obrigado, no prazo previsto na legisla-
ção, documento, formulário ou arquivo por ela exigido, se a entrega 
for efetuada antes de ciência de intimação; indicar informação ou 
dado incorreto ou omiti-lo em documento, formulário ou arquivo 
exigido pela legislação

Deixar de entregar, quando obrigado, no prazo previsto na legisla-
ção, documento, formulário ou arquivo por ela exigido, se a entrega 
for efetuada após a ciência de intimação; indicar informação ou 
dado incorreto ou omiti-lo em documento, formulário ou arquivo 
exigido pela legislação, se a retificação for efetuada após a ciência 
de intimação

Equivalente em reais a 1.000 (mil) UFIR-RJ

0,25% do valor das operações de saídas e prestações efetuadas no período, nunca inferior ao equivalente em reais a 

1.500 UFIR-RJ, limitada ao equivalente em reais a 10.000 UFIR-RJ, caso entregue dentro do prazo estabelecido na 1ª inti-

mação que exigir a apresentação/retificação do documento, formulário ou arquivo

0,5% do valor das operações de saídas e prestações efetuadas no período, nunca inferior ao equivalente em reais a 

2.000 UFIR-RJ, limitada ao equivalente em reais a 15.000 UFIRRJ caso entregue dentro do prazo estabelecido na 2ª inti-

mação que exigir a apresentação/retificação do documento, formulário ou arquivo, sem prejuízo da aplicação da penali-

dade prevista no inciso I do art. 65 pelo não-atendimento da 1ª intimação;

0,75% do valor das operações de saídas e prestações efetuadas no período, nunca inferior ao equivalente em reais a 

2.500 UFIR-RJ, limitada ao equivalente em reais a 20.000 UFIR-RJ caso entregue dentro do prazo estabelecido na 3ª in-

timação que exigir a apresentação/retificação do documento, formulário ou arquivo, sem prejuízo da aplicação da penali-

dade prevista nos incisos I e II do art. 65 pelo não-atendimento da 1ª e da 2ª intimações;
RIO DE JANEIRO
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Penalidade de 

competência da 

SEFAZ - RJ (Art. 

62-B da Lei n° 

2.657/96 e Resolu-

ção n° 720/2014)

Deixar de entregar, quando obrigado, no prazo previsto na legisla-
ção, documento, formulário ou arquivo por ela exigido, caso não 
entregue dentro do prazo estabelecido na 3ª intimação que exigir 
a apresentação do documento, formulário ou arquivo; indicar in-
formação ou dado incorreto ou omiti-lo em documento, formulário 
ou arquivo exigido pela legislação, caso não entregue a retificação 
dentro do prazo estabelecido na 3ª intimação que a exigiu

Deixar de manter registro fiscal em arquivo digital, referente às 
operações e prestações efetuadas no período, nos termos da legis-
lação.

Apresentar as informações solicitadas pelo fisco em desacordo 
com as exigências da legislação, ou das constantes de intimação, 
relativas a sua classificação, a sua seleção ou a seu agrupamento

Falta de entrega ou a entrega sem movimento: Por três meses ou 
mais, consecutivos ou não, durante o período de 12 (doze) meses

1% do valor das operações de saídas e prestações efetuadas no período, nunca inferior ao equivalente em reais a 3.000 

UFIR-RJ, limitada ao equivalente em reais a 25.000 UFIR-RJ, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nos 

incisos I a III do art. 65 pelo não-atendimento das intimações e de outras medidas cabíveis;

Equivalente em reais a 1000 UFIR-RJ, por arquivo.

Equivalente em reais a 1000 UFIR-RJ, por intimação

Impedimento da inscrição estadual
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Penalidade de 

competência da 

SEFAZ - RN (Art. 

340 do RICMS/

RN)

Fraudar livros ou documentos fiscais ou utilizar, de má fé, livros ou 
documentos fraudados, para iludir o fisco e fugir ao pagamento do 
imposto, ou, ainda, para propiciar a outros a fuga ao pagamento do 
imposto

Deixar de escriturar no livro fiscal próprio, documentos fiscais, 
dentro dos prazos regulamentares

Escriturar livro com omissão ou rasura que lhes prejudiquem a cla-
reza, ou de forma irregular

Utilizar, sem autenticação da repartição competente, livro fiscal

Deixar de escriturar o livro Registro de Inventário

Deixar de apresentar livros fiscais à autoridade competente nos 
prazos estabelecidos

200% do valor do imposto

15% do valor comercial da mercadoria

R$100,00, por livro

R$30,00, por lançamento

R$30,00, por período e livro

R$110,00RIO GRANDE DO NORTE
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Penalidade de 

competência da 

SEFAZ - RN (Art. 

340 do RICMS/

RN)

Deixar de registrar, no livro Registro de Inventário, mercadoria de 
que tenha posse mas pertença a terceiros, ou, ainda, mercadoria de 
sua propriedade em poder de terceiros

Deixar de manter, manter em desacordo com a legislação tributá-
ria, deixar de entregar ou de exibir à repartição fiscal arquivo mag-
nético nos prazos previstos em Regulamento ou quando exigido, 
por arquivo

R$50,00 por período

R$ 120,00, se o faturamento anual for de até R$ 65.000,00

R$ 300,00, se o faturamento anual for de R$ 65.000,01 a R$ 360.000,00

R$ 500,00, se o faturamento anual for de R$ 360.000,01 a R$ 600.000,00

R$ 700,00, se o faturamento anual for de R$600.000,01 a R$ 1.000.000,00

R$ 1.000,00, se o faturamento anual for superior a R$ 1.000.000,01RIO GRANDE DO NORTE
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Penalidade de 

competência 

da SEFAZ - RS 

(Art. 11 e 12 da LEI 

6.537/73)
Omitir informações em meio eletrônico ou prestar essas informa-
ções de maneira incorreta ou em desacordo com a legislação tribu-
tária

0,5% do valor das respectivas operações ou prestações, não inferior a 60 UPF-RS por período de apuração a que se refe-

rirem as informações, quando ocorrer fornecimento de informações em padrão diferente do exigido pela legislação tribu-

tária

1% do valor das respectivas operações ou prestações, não inferior a 120 UPF-RS por período de apuração a que se referi-

rem as informações, quando não houver a entrega de arquivos com informações devidas no local, na forma ou no prazo 

previstos ou quando ocorrer omissão de informações ou prestação de informações incorretas.

RIO GRANDE DO SUL
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Penalidade de 

competência da 

SEFAZ - RO (Art. 77 

da Lei 688/96)

Deixar de apresentar, no prazo estipulado em intimação expedida 
pela autoridade fiscal, livros, arquivos e documentos, inclusive os 
eletrônicos

Deixar de apresentar ao órgão público competente na forma, nos 
casos ou nos prazos estabelecidos na legislação tributária os li-
vros, arquivos, demonstrativos e documentos, inclusive os eletrô-
nicos, nela previstos e àquele destinados

Apresentar ao Fisco arquivo magnético ou eletrônico com registros 
fiscais em condições que impossibilitem a sua leitura ou tratamen-
to ou, ainda, em padrão ou forma que não atenda às especificações 
estabelecidas pela legislação tributária ou apresentar Escrituração 
Fiscal Digital - EFD com omissão de registros obrigatórios ou espe-
cíficos

Deixar de manter em boa guarda, pelo período legal, na forma pre-
vista na legislação tributária, ou utilizar de forma indevida, livros, 
arquivos e documentos, inclusive os eletrônicos

Multa de 40 UPF/RO, aplicando-se em dobro, a cada reincidência, a pena anteriormente aplicada

Multa de 30 UPF/RO por livro, ou arquivo ou demonstrativo ou documento

Multa de 50 UPF/RO por período de apuração em que não foi possível a leitura ou tratamento ou cujo padrão ou forma 

não atenderem às especificações da legislação tributária ou com omissão de registros obrigatórios ou específicos

Multa de 100 UPF/RO

RONDÔNIA
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Penalidade de 

competência da 

SEFAZ - RR (Art. 

907 do RICMS)

Atraso de escrituração dos livros fiscais

Adulterar, rasurar ou falsificar livros fiscais, com o propósito de 
obter, para si ou para terceiros, redução ou não pagamento do im-
posto

Deixar de escriturar o livro Registro de Inventário

Não possuir ou utilizar livros fiscais sem prévia autenticação da 
repartição fazendária competente

Extraviar, perder ou inutilizar livro fiscal, exceto quando resultante 
de furto, roubo ou caso fortuito, devidamente comprovado por pro-
cesso competente

Deixar de exibir, no prazo da intimação, livro fiscal à autoridade 
competente

Multa de 1 UFERR, por período de apuração

Multa de 300% do valor do imposto

Multa de 20 UFERR ‘s, por período

Multa de 2 UFERR’s, por livro

Multa de 2 UFERR’s,  por livro

Multa de 2  UFERR’s, por livro

RORAIMA
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Penalidade de 

competência da 

SEFAZ - RR (Art. 

907 do RICMS)

Concordar com a permanência de livros fiscais fora do estabeleci-
mento, em local não autorizado pelo fisco

Deixar de escriturar documento fiscal relativo à entrada de merca-
doria no estabelecimento, ou à aquisição de sua propriedade, ou, 
ainda, ao recebimento de serviço

Deixar de escriturar documento fiscal relativo à saída de mercado-
ria ou à prestação de serviço, quando não sujeitas ao pagamento 
do imposto

Outras irregularidades de escrituração não previstas nas alíneas 
anteriores

Multa de 1 UFERR, por livro

Multa equivalente a 20%  do valor da operação ou prestação, ficando a penalidade reduzida a 1 UFERR, por documento, 

se comprovado o seu competente registro contábil

Multa de 10% da UFERR, por documento

Multa de 20%  da UFERR, por irregularidade apurada

RORAIMA
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Penalidade de 

competência da 

SEFAZ - SC (Art. 

83-A a 83-D da Lei 

n° 10.297/96)

Deixar de escriturar os livros fiscais relativos à escrituração fiscal 
digital

Escriturar livros fiscais relativos à escrituração fiscal digital com 
omissões ou incorreções que dificultem ou impeçam a identifica-
ção dos dados neles consignados

Extraviar, perder, inutilizar ou manter fora do estabelecimento, em 
local não autorizado, arquivo digital relativo à escrituração fiscal 
digital 

Deixar de enviar ou exibir ao fisco arquivo digital referente à escri-
turação digital

0,1% da soma do valor contábil das saídas com o valor contábil das entradas, não podendo ser inferior a R$ 500,00 nem 

superior a R$ 10.000,00 por período de apuração;

1% da soma do valor contábil das entradas ou das saídas, relativamente aos registros fiscais dos livros de entrada ou saí-

da, respectivamente, registrados sem observar os requisitos previstos na legislação, não podendo ser inferior a R$ 250,00 

limitada a R$ 10.000,00 por período de apuração;

0,05% da soma dos valores contábeis das entradas e das saídas, não podendo ser inferior a R$ 500,00 nem superior a 

R$ 10.000,00 por arquivo digital.

0,05% da soma dos valores contábeis das entradas e das saídas, não podendo ser inferior a R$ 500,00 nem superior a 

R$ 10.000,00 por arquivo digital.

SANTA CATARINA
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Penalidade de 

competência da 

SEFAZ - SP (Art. 

527 do RICMS/SP)

Falta de escrituração de documento relativo à entrada de merca-
doria no estabelecimento ou à aquisição de sua propriedade ou, 
ainda, ao recebimento de serviço, quando já escrituradas as opera-
ções ou prestações do período a que se referirem

Falta de escrituração de documento relativo à entrada de merca-
doria, à aquisição de sua propriedade ou à utilização de serviço 
praticada por estabelecimento enquadrado no regime de estimati-
va ou por estabelecimento enquadrado em regime tributário sim-
plificado atribuído à microempresa ou empresa de pequeno porte, 
com o objetivo de ocultar o seu movimento real, quando já escritu-
radas as operações ou prestações do período a que se referirem

10% do valor da operação ou prestação constante no documento;

50% do valor da operação ou prestação constante no documento;

SÃO PAULO
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Penalidade de 

competência da 

SEFAZ - SP (Art. 

527 do RICMS/SP)

Falta de escrituração de documento relativo à saída de mercadoria 
ou à prestação de serviço, em operação ou prestação não sujeita ao 
pagamento do imposto

Falta de registro de documento fiscal em meio magnético quando 
já registradas as operações ou prestações do período

Falta de elaboração de documento auxiliar de escrituração fiscal 
ou sua não-exibição ao fisco

Adulteração, vício ou falsificação de livro fiscal

Atraso de escrituração do livro fiscal destinado à escrituração das 
operações de entrada de mercadoria ou recebimento de serviço ou 
do livro fiscal destinado à escrituração das operações de saída de 
mercadoria ou de prestação de serviço

5% do valor da operação ou prestação constante no documento; ou a 20% desse valor se a mercadoria ou o serviço su-

jeitar-se ao pagamento do imposto em operação ou prestação posterior;

10% do valor da operação ou prestação constante no documento;

1% do valor das operações ou prestações que nele devam constar;

100% do valor da operação ou prestação a que se referir a irregularidade;

1% do valor das operações ou prestações não escrituradas, em relação a cada livro; 1% do valor do estoque não escritura-

do do livro fiscal destinado à escrituração do inventário de mercadorias.

SÃO PAULO
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Penalidade de 

competência da 

SEFAZ - SP (Art. 

527 do RICMS/SP)

Atraso de escrituração de livro fiscal não prevista anteriormente

Atraso de registro em meio magnético

Utilização, em equipamento de processamento de dados, de pro-
grama para a emissão de documento fiscal, ou escrituração de 
livro fiscal com vício, fraude ou simulação

Falta de livro fiscal ou sua utilização sem prévia autenticação da 
repartição competente

Extravio, perda, inutilização ou não-exibição à autoridade fiscaliza-
dora de livro fiscal ou contábil

Falta de autorização fiscal para reconstituição de escrita

Irregularidade de escrituração não prevista anteriormente

6 UFESPs por livro, por mês ou fração;

1% do valor das operações ou prestações não registradas;

6 UFESPs por livro, por mês, ou fração, contado da data a partir da qual tenha sido obrigatória a manutenção do livro ou 

da data da utilização irregular;

1% do valor das operações e prestações que nele devam constar; não existindo operações ou prestações, 70 UFESPs por 

livro; 

1% do valor das operações ou prestações a que se referir a reconstituição de escrita;

80% do valor da operação ou prestação a que se referir a irregularidade, não inferior ao valor de 100 UFESPs;

1% do valor das operações ou prestações a que se referir a irregularidade;

SÃO PAULO
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Penalidade de 

competência da 

SEFAZ - SP (Art. 

527 do RICMS/SP)

Permanência de livro fiscal ou contábil fora do estabelecimento ou 
em local não autorizado

Transmissão à Secretaria da Fazenda, por meio de arquivo digital, 
de informações de documentos fiscais divergentes daquelas cons-
tantes no documento fiscal entregue ao consumidor ou a este dis-
ponibilizado em meio digital pelo contribuinte

Transmitir informação em meio digital contendo dados falsos 
quanto à aquisição de energia elétrica em ambiente de contratação 
livre

Confecção de livro fiscal ou de impressos sem prévia autorização 
do fisco, nos casos em que seja exigida tal providência

15 UFESPs por livro;

100% do valor da operação ou prestação;

100% do valor das aquisições de energia elétrica no respectivo período, nunca inferior ao valor de 100 UFESPs.

150 UFESPs, aplicável ao impressor

SÃO PAULO
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Penalidade de 

competência 

da SEFAZ - SE 

(Art. 72 da Lei n° 

3.796/96)

Deixar de enviar, na forma e nos prazos estabelecidos pela legis-
lação estadual, os arquivos relativos à Escrituração Fiscal Digital 
- EFD

Entregar fora do prazo estabelecido pela legislação estadual os 
arquivos relativos à Escrituração Fiscal Digital -EFD

Deixar de informar documentos fiscais relativos às operações de 
circulação de mercadorias no bloco “C”, e das prestações de servi-
ços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação 
no bloco “D” na forma e no prazo estabelecidos na legislação esta-
dual

Informar a maior no bloco “G” valores a serem apropriados na apu-
ração como créditos de ICMS do Ativo Permanente

150 UFP/SE por arquivo;

10 UFP/SE por cada mês;

30% do valor da operação ou prestação, sem prejuízo do pagamento do imposto devido, quando o imposto for devido na 

operação ou prestação; 50 UFP/SE por documento, quando o imposto não for devido na operação ou prestação;

100% do valor do crédito informado a maior;

SERGIPE
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Penalidade de 

competência 

da SEFAZ - SE 

(Art. 72 da Lei n° 

3.796/96)

Deixar de informar no bloco “H”, na forma e no prazo estabelecidos 
pela legislação estadual, os valores do inventário nas hipóteses: 
mudança da forma de tributação da mercadoria (ICMS); solicita-
ção da baixa cadastral; alteração de regime de pagamento do con-
tribuinte; outras previstas na legislação

Deixar de informar no bloco “H” itens do inventário

Informar no bloco “H” os valores dos itens do inventário em desa-
cordo com a legislação estadual

Deixar de informar, quando obrigado pela legislação estadual, os 
registros C-120, C-166, C-173, C-175, C-405, 1.200, 1.300, 1.400

Enviar a EFD, com dados incompletos e/ou incorretos

100 UFP/SE;

50 UFP/SE por cada item, quando tributado; 25 UFP/SE por cada item, quando não tributado.

10% sobre a diferença de valores;

10 UFP/SE por registro

1 UFP/SE por omissão ou incorreção no preenchimento de campo da EFD, limitada ao máximo de 150 UFP/SE por arqui-

vo.

SERGIPE
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Penalidade de 

competência da 

SEFAZ - TO (Ar-

tigo 50 da Lei n° 

1.287/01)

Deixar de fornecer informação em meio magnético, eletrônico ou 
digital, excetuadas as guias de informação e apuração do imposto

Deixar de apresentar, depois de notificado, arquivos, registros ou 
sistemas aplicativos em meios magnético, eletrônico ou digital e 
por outras informações não preenchidas ou em desacordo com a 
legislação

Documento que deu origem à escrituração fiscal digital, nas 
hipóteses de extravio, inutilização ou dano

Omissão de entrega de guias de informação e apuração do imposto 
em meio magnético, eletrônico ou digital, bem como sua apresen-
tação contendo informação incorreta ou incompleta referente a 
qualquer campo de registro, inclusive aquele que apresente valor 
de operação ou prestação divergente com o valor da operação ou 
prestação realizada pelo contribuinte. Outras informações não pre-
enchidas ou em desacordo com a legislação, por registro da escri-
turação fiscal digital

2% do valor da operação, não podendo ser inferior a R$ 1.500,00;

R$ 100,00 por registro da escrituração fiscal digital;

R$ 20,00 por documento

R$200,00

TOCANTINS
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Penalidade de 

competência da 

SEFAZ - TO (Ar-

tigo 50 da Lei n° 

1.287/01)

Dano ou pela perda de arquivos da escrituração fiscal digital, por 
arquivo e por período de apuração

Deixar de apresentar outras informações não preenchidas ou em 
desacordo com a legislação

Deixar de transmitir o arquivo da EFD ou transmiti-lo com omissão 
de movimento

R$3.500,00

R$ 1.100,00 por bloco do arquivo da escrituração fiscal digital e por período de apuração;

R$ 2.000,00 por arquivo e por período de apuração.

TOCANTINS
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Conheça 
um pouco mais 
sobre nós!

A e-Auditoria é uma empresa nacional totalmente focada em soluções de 
Auditoria Eletrônica para minimizar os riscos fiscais. Conta com a confiança 
de mais de 150 mil empresas, que processam seus arquivos contábeis, fiscais 
e trabalhistas todo mês com nosso sistema.

A suíte de ferramentas da e-Auditoria integra 5 soluções completas para você 
cuidar da saúde fiscal da sua empresa ou dos seus clientes!



A e-Auditoria

tem mais 

conteúdo
para você!

Nós acreditamos que os profissionais aumentam suas chances
de sucesso quando têm acesso à informação de qualidade. 
Por isso fique atento a todo conteúdo que temos a oferecer!

www.e-auditoria.com.br
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