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Cidadãos e empresas dispõem de 
programas para parcelar dívidas

Contribuintes podem 
regularizar débitos 
relativos ao ICMS, IPVA 
e ITCMD e obter redução 
no valor de juros e multas; 
adesão começa hoje e vai 
até o dia 15 de agosto

O Executivo paulista anunciou on-
tem, 19, o início de dois progra-
mas de parcelamento para con-
tribuintes com dívidas de ICMS, 
IPVA, ITCMD e taxas. A medida 
beneficia pessoas jurídicas e pes-
soas físicas. 

A partir de hoje até 15 de 
agosto, a Secretaria da Fazenda e 
a Procuradoria-Geral do Estado – 
PGE receberão adesões por meio 
dos sites do Programa Especial de 
Parcelamento (PEP do ICMS) e 
do Programa de Parcelamento de 
Débitos (PPD). 

A Secretaria da Fazenda criou 
um canal exclusivo para os cidadãos 
que tenham dúvidas sobre a adesão 
aos programas. A central de aten-
dimento 0800 170 110 funciona de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 19 
horas.

A expectativa é que esses pro-
gramas signifiquem um aporte extra 
de R$ 2 bilhões para o Estado. Desse 
total, R$ 1,6 bilhão referem-se ao 
Programa Especial de Parcelamento 
(PEP). Da receita do ICMS, 25% são 
destinados às administrações muni-
cipais, que devem receber subvenção 
de R$ 400 milhões em seus caixas. 
Outros R$ 400 milhões resultam 
do Programa de Parcelamento de 
Débitos (PPD). Além disso, metade 
do recolhimento do IPVA destina-se 
aos municípios. Dessa forma, o total 
de recursos previstos para os cofres 
das cidades deverá chegar a R$ 600 
milhões. São 282.060 contribuintes 
(empresas) devedores que podem 
aderir ao PEP. Outros 1.711.392 
(pessoas físicas) têm a possibilidade 
de adesão ao PPD.

PEP do ICMS – Para 
aderir ao Programa Especial 

de Parcelamento (PEP) do ICMS, as 
empresas devem acessar o site www.
pepdoicms.sp.gov.br e fazer o login no 
sistema, utilizando a mesma senha de 
acesso ao Posto Fiscal Eletrônico (PFE). 
A opção mais vantajosa para o contri-
buinte é o pagamento à vista. Essa alter-
nativa oferece redução de 75% no valor 
das multas e de 60% nos juros.

Se o contribuinte escolher parce-
lar o débito, é possível dividi-lo em até 
60 vezes e obter 50% de abatimento no 
valor das multas e redução de 40% dos 
juros. Nesse caso, a parcela mínima 
deve ser de R$ 500,00. Serão aplicados 
juros mensais de, no máximo, 0,64% 
para a quitação da dívida em até 12 par-
celas; 0,80% para o pagamento de 13 a 
30 parcelas; e 1% para a liquidação de 
31 a 60 parcelas.

IPVA – O Programa de Parcelamento 
de Débitos receberá adesões de contri-
buintes com débitos inscritos em dívi-
da ativa do Imposto Sobre Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA) e ainda 
do Imposto sobre a Transmissão Causa 
Mortis e Doação de Quaisquer Bens e 
Direitos (ITCMD). 

No PPD também será possível par-
celar ou quitar (com descontos de juros 
e multas) débitos com taxas de qualquer 
espécie e origem, taxa judiciária, multas 
administrativas de natureza não tributá-
ria, multas contratuais, multas penais, 
reposição de vencimentos de servidores 
de qualquer categoria funcional e ressar-
cimentos ou restituições.

A adesão ao PPD pode ser realizada 
pelo endereço www.ppd2017.sp.gov.br. 
O login deve ser feito com o número 
do CPF e a senha utilizada no sistema 
do programa Nota Fiscal Paulista. Caso 
não seja participante do programa, o 
contribuinte deverá se cadastrar no 
endereço www.nfp.fazenda.sp.gov.br.

O PPD prevê redução de 75% no valor 
das multas e de 60% nos juros. Para o 
pagamento parcelado em até 18 vezes, será 
concedido abatimento de 50% no valor das 
multas e redução de 40% dos juros, inci-
dindo acréscimo financeiro de 1% ao mês. 
O valor de cada cota não poderá ser infe-
rior a R$ 200 para pessoas físicas e R$ 500 
para pessoas jurídicas.
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Programa Especial de Parcelamento de ICMS (PEP)

Pagamento Acréscimos 
fi nanceiros Descontos sobre juros e multas

À vista – Redução de 60% do valor dos juros 
Redução de 75% do valor das multas punitiva e moratória

Até 12 meses 0,64% ao mês Redução de 50% do valor das multas punitiva e moratória 

Redução de 40% do valor dos juros
De 13 a 30 meses 0,8% ao mês
De 31 a 60 meses 1,0% ao mês

Programa de Parcelamento de Débitos – PPD (IPVA, ITCMD e Taxas)

Pagamento Débito tributário Débito não tributário

À vista
Redução de 75% do valor das 
multas punitiva e moratória 
Redução de 60% do valor dos juros

Redução de 75% do valor atualizado dos 
encargos moratórios

Em até 18 
parcelas

Redução de 50% do valor das 
multas punitiva e moratória 
Redução de 40% do valor dos juros

Redução de 50% do valor atualizado dos 
encargos moratórios
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PEP do ICMS – Opção mais vantajosa para o contribuinte é o pagamento à vista

PPD – Devedores de IPVA,  ITCMD e taxas de qualquer origem e espécie podem aderir
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