


“Fomentar a cidadania fiscal, a 
concorrência leal e o aumento da 
arrecadação.”



O que é o Programa NFG?

Decreto nº 49.479 de 16 de agosto de 2012.

É um programa que, por meio da distribuição de prêmios,

visa incentivar a inclusão do CPF na emissão do documento fiscal no

ato das compras, CONSCIENTIZANDO o cidadão sobre a importância

social do tributo.



• Incentivo à formalização e justiça fiscal na arrecadação dos recursos públicos;

• Ação preventiva por meio da cidadania fiscal;

• Enfrentamento da sonegação;

• Aumento da eficiência na administração tributária;

• Aumento da confiabilidade no documento fiscal;

• Visão do fluxo das cadeias produtivas.

ESTADO
Benefícios



EMPRESA
Benefícios

• Incentivo às vendas pelo comércio formal;

• Redução da concorrência desleal;

• Redução de custos pela ampliação do uso de documentos eletrônicos;

• Identificação dos consumidores em cada venda;

• Fortalecimento da imagem de empresa socialmente responsável e

comprometida com o desenvolvimento do Estado.



Benefícios

• Participação em sorteio de prêmios em dinheiro;

• Maior segurança em suas compras por optar por estabelecimentos regularizados;

• Extrato eletrônico de suas compras;

• Maior compreensão da função social do tributo;

• Indicação de entidades sociais para receber repasses;

• Desconto do Bom Cidadão (IPVA).

CIDADÃO OU CIDADÃ GAÚCHA



ENTIDADES
Benefícios

• Mais recursos a serem aplicados nos seus projetos.

• Maior visibilidade de suas ações e projetos.

• Ampliação da compreensão de seu trabalho pela sociedade.

• Maior interação com a comunidade.



CADASTRAMENTO
https://nfg.sefaz.rs.gov.br/Cadastro/CadastroNfg_1.aspx

• Bônus Cadastramento: 100 pontos = 1 bilhete

• Bônus Indique seu Amigo: 100 pontos = 1 bilhete

https://nfg.sefaz.rs.gov.br/Cadastro/CadastroNfg_1.aspx


Os Cidadãos receberão pontos conforme as seguintes regras:

1. Compras com identificação do CPF do cidadão no documento fiscal, efetuadas nos
estabelecimentos credenciados:

a) cada R$1,00 em compras = 1 ponto

2. Limites da pontuação mensal do cidadão:

a) 5.000 pontos no total;

b) 1.000 pontos por documento;

c) 300 documentos fiscais;

d) 30 documentos por estabelecimento.

• 3. Troca dos pontos:

a) cada 100 pontos = 1 bilhete

PONTUAÇÃO

Existe a possibilidade de se ter pontuação extra, dobrada, que é dada a compras efetuadas em estabelecimentos
do Simples Nacional (um regime de tributação diferenciado, simplificado e favorecido, previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006, aplicável às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte, em vigor desde 2007)
que atuam no ramo da alimentação.



PREMIAÇÕES
O Programa Nota Fiscal Gaúcha sorteia, mensalmente:

SORTEIO MUNICIPAL - R$12.000,00, sendo: 
4 sorteios mensais de R$ 500,00 cada  (agosto, setembro, outubro e novembro)

4 sorteios de R$ 1.000,00 em dezembro

Prêmios              Valor dos Prêmios

1                               R$ 50.000,00

100                              R$ 1.000,00

500                              R$ 500,00



RECEITA DA SORTE
A Receita da Sorte é um sorteio que acontece instantaneamente.

Após clicar no ícone Receita da Sorte, é

só apontar a câmera do dispositivo para

o QR-CODE e pronto: se as condições de

premiação* forem satisfeitas, o cidadão

é "premiado" na hora!

Diariamente são distribuídos 10 prêmios

de R$ 500,00



Os cidadãos que escolheram os 

clubes com melhor 

aproveitamento receberão 

bilhetes extras para participar no 

próximo sorteio da Nota Fiscal 

Gaúcha.

Se o seu Time do Coração é o 

Internacional ou o Grêmio, você 

participará mensalmente do 

GRENAL NFG. Você terá direito a:

- 5 bilhetes extras, se o seu time      

for campeão;

- 3 bilhetes extras, se ficar em 

segundo lugar.

TIME DO CORAÇÃO
Toda compra com CPF equivale a um gol para o time indicado pelo cidadão. 



Mensalmente, cada cidadão

tem direito a um bilhete de

bônus por reclamação digitada

no site da NFG (podendo ganhar

até, no máximo, 3 bilhetes bônus

por mês).

BÔNUS POR RECLAMAÇÃO



Desconto BOM CIDADÃO:

• 50 a 99 NFs: 1%

• 99 a 149 NFS: 3%

• a partir de 150 NFs: 5%

Bônus de Pagamento Antecipado do IPVA: 1000 pontos
para cidadão que paga o IPVA do seu veículo
antecipadamente, até o dia 02/01 do ano do IPVA. Os
pontos são convertidos em bilhetes no sorteio de
dezembro do ano ao qual se refere o IPVA.

DESCONTO NO IPVA



“MITOS” do CPF na nota

É importante esclarecer que as compras com CPF não são uma fonte de informação

utilizada pela Receita Federal para captura de padrões de consumo incompatíveis com

a renda declarada.

O Programa Nota Fiscal Gaúcha é um programa da Receita ESTADUAL (e não

FEDERAL), a qual tem por objetivo a formalização do comércio varejista e o

consequente combate à sonegação fiscal por parte das EMPRESAS.

Quando o cidadão solicita a inclusão do “CPF na nota”, a empresa fica obrigada a emitir

o documento fiscal e a reportar ao Estado a ocorrência daquela determinada

“circulação de mercadorias”, fato gerador do ICMS. Basicamente, é isso que o ESTADO

(e não a UNIÃO) quer, pois, quanto mais operações de venda a consumidor são

acobertadas por documento fiscal, menos espaço há para a sonegação.

ICMS é a sigla referente ao imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e comunicação. É competência de cada estado brasileiro instituir e cobrar os valores
que devem ser tabelados referentes aos mesmos.



MENOR PREÇO Nota Fiscal Gaúcha?

O Menor Preço - Nota Gaúcha é um aplicativo

desenvolvido pela Receita Estadual do Rio Grande do Sul,

integrado ao Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG). O

aplicativo permite ao usuário pesquisar o menor preço de

um produto em mais de 200 mil estabelecimentos

participantes do Programa NFG. Por meio de consultas às

Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e às Notas Fiscais de

Consumidor Eletrônicas (NFC-e), os preços são

atualizados em tempo real, ou seja, assim que a nota

fiscal é emitida, o valor do produto é carregado para o

Menor Preço.

Quanto maior o número de consumidores pedindo o CPF

na nota em Santa Clara do Sul maior e mais atualizada

ficará a base de dados do app Menor Preço Nota Fiscal

Gaúcha para que possamos consultar.



Vamos, juntos, mudar estes números?



Obrigada!


