


 

 

 

• Oferecer aos contribuintes do Estado de Alagoas a possibilidade de 
corrigir as divergências de informações detectadas através do 
cruzamento de informações realizado pela SEFAZ/AL.  

 

 

 

 

OBJETIVO 



Como acessar as informações para Autorregularização?  

A adesão poderá ser feita site da SEFAZ no link www.sefaz.al.gov.br,  

Clicando no banner: Regularize-se que se encontra na parte central do 
site.  



 

- Ou através do seguinte endereço na internet:  

 

http://dec.sefaz.al.gov.br  

 

- Usando seu usuário e senha do portal do contribuinte para efetuar o login, e 

em seguida a opção Autorregularização.  



Após o login, escolha o serviço desejado: 



1ª opção: RELATÓRIO EFD  



2ª opção: CARTÃO DE CRÉDITO 



3ª opção: RELATÓRIOS DAC  



 

- Pendências identificadas relativas ao ICMS e FECOEP;  

- Relatório de pendências com os débitos detectados pela SEFAZ;  

- Relatório de Denúncia Espontânea;  

- Perguntas e Respostas mais freqüentes (FAQ);  

- Emissão do DAR para pagamento em cota única ou através de parcelamento, 

aproveitando as reduções do PROFIS e do Parcelamento – Simples Nacional  

INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO PORTAL DO CONTRIBUINTE  



INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO 



PERÍODOS DE INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO PORTAL  

 

-As informações correspondente aos exercícios de 2013 a 2016 apurados 

mensalmente, considerando as informações existentes na base de dados da 

SEFAZ/AL, ou seja:  

 - Para as empresas do Simples Nacional: Débitos do ICMS relativos a 

fato geradores vencidos no exercício de 2013 a 31/07/2016; 

 - Para as demais empresas: Débitos do ICMS relativos a fato geradores 

vencidos no exercício de 2013 a 2016. 

*Após verificar as pendências de cada cruzamento, o contribuinte 

poderá gerar um formulário de autorregularização “Denúncia 

Espontânea”, por competência mensal, para cada tipo de débito 

encontrado (cartão, GIA-ST, DACx-NFE, etc).  



COMO RESOLVER AS PENDÊNCIAS ENCONTRADAS? 

 
O contribuinte poderá efetuar a autorregularização, através da opção “Denúncia Espontânea”, 

que é a regularização pelo próprio contribuinte, antes do início de qualquer procedimento 

administrativo ou medida de fiscalização, conforme a legislação.  

 

a) O Contribuinte Optante pelo Simples Nacional poderá liquidar o débito à 

vista ou parcelando com as reduções previstas no Dec. 52.215/17 – Programa 

de Parcelamento e de Redução de Débitos do ICMS de Microempresa - ME ou 

Empresa de Pequeno Porte - EPP, Optante pelo Simples Nacional, com 

seguintes benefícios:  

 
- Consolidação do débito com redução de 70,59% do valor do ICMS e, por decorrência, da 

multa e dos juros incidentes.  

-Redução nas multas punitivas e moratórias de até 70%, decorrentes de ICMS de acordo com 

o Decreto 52.215/17;  

-Redução nas multas punitivas de até 70%, e nos juros de até 80%, relativos às obrigações 

acessórias.  



 

b) Os Demais Contribuintes poderão liquidar o débito pagando à vista ou 

parce-lando com as reduções previstas no Dec. 43.935/15 (alterado pelo 

decreto nº 54.974/17) – PROFIS, com seguintes benefícios:  

 
- Pagamento do ICMS apenas com os acréscimos moratórios;  

- Redução nas multas de até 95%, nos casos de descumprimento de obrigação principal 

ou acessória.  





APÓS O PAGAMENTO DOS DÉBITOS, ATRAVÉS DE DAR COTA 
ÚNICA, COMO DEVO PROCEDER?  

 
A SEFAZ verificará via sistema a regularização do débito e a pendência será retirada do Portal do 

Contribuinte caso tenha sido paga integralmente.  

- Os valores que não forem pagos integralmente serão analisados pela Sefaz posteriormente em ação 

fiscal especifica.  

 

 

OBS.: O pagamento em cota única 

dispensa a formalização de processo 



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PROTOCOLIZAR UMA 
AUTORREGULARIZAÇÃO 

 

-Formulário de Denúncia Espontânea, assinado pelo responsável ou por procurador;  

- Procuração pública ou particular, com firma reconhecida em cartório, que 

estabeleça poderes para confessar ou reconhecer débitos perante a Fazenda 

Estadual (se assinada por procurador);  

- Cópia do Contrato Social ou Estatuto da empresa;  

- Cópia de documento de identificação com foto da pessoa que assinou a Denúncia 

(mediante apresentação do original);  

- Comprovante de pagamento da taxa de fiscalização e serviços diversos no valor 

de 01 UPFAL;  







PRAZO PARA ADESÃO AOS PROGRAMAS DE PARCELAMENTO 

 

Em todos os casos o prazo será de 01/11/2017 a 

30/11/2017.  




