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Editorial: 
  
Fazenda irá descontinuar emissores gratuitos da Nota Fiscal Eletrônica e Conhecimento de 
Transporte Eletrônico em 2017. 
  
A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo informa que a partir de janeiro de 2017 os 
aplicativos gratuitos para emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e do Conhecimento de 
Transporte Eletrônico (CT-e) serão descontinuados. 
  
Com a gradual adesão das empresas aos sistemas de documentos eletrônicos, o Fisco Paulista 
verificou que a maioria dos contribuintes deixou de utilizar o emissor gratuito e optou por 
soluções próprias, incorporadas ou personalizadas a seus sistemas internos.  No mercado há 
muitas opções de emissores, alguns deles com uma versão básica gratuita. 
  
Os emissores gratuitos são oferecidos pela Secretaria da Fazenda aos contribuintes desde 2006, 
quando teve início o processo de informatização dos documentos fiscais e sua transmissão via 
internet com o objetivo de massificação do seu uso. Apesar dos investimentos realizados, recente 
levantamento da Secretaria da Fazenda aponta que o total de NF-e’s geradas por empresas que 
optaram por emissores próprios somam 92,2%. No caso do CT-e, o número é ainda maior: 96,3% 
dos documentos são gerados por emissores próprios. 
  
Os contribuintes que tentarem realizar o download dos emissores de NF-e e CT-e receberão a 
informação sobre a descontinuidade do uso dos aplicativos gratuitos. A partir de 1º de janeiro de 
2017 não será mais possível fazer o download dos emissores. 
  
A Secretaria da Fazenda recomenda que os usuários que já tenham o aplicativo instalado, façam a 
migração para soluções próprias antes que a introdução de novas regras de validação da NF-e e 
do CT-e impeçam o seu correto funcionamento. 
  
Fonte: SEFAZ-SP 

CNPJ - Figura do “Beneficiário Final” é normatizada. 
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CNPJ - Figura do “Beneficiário Final” é normatizada. 
  
  
Foi publicada no DOU de 9 de maio de 2016 a Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 6 de maio de 2016, 
que dispõe sobre o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). 
  
O novo ato é uma atualização de normas anteriores que tratavam do CNPJ, mas insere novos 
disciplinamentos. Como principal novidade pode-se destacar a inserção de normas relativas à figura do 
“Beneficiário Final”, de forma a auxiliar no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. 
  
A identificação de beneficiários finais de pessoas jurídicas e de arranjos legais, especialmente os 
localizados fora do país, tem se revelado um importante desafio para a prevenção e combate à 
sonegação fiscal, à corrupção e à lavagem de dinheiro em âmbito mundial. 
  
A instrução normativa define o beneficiário final como a pessoa natural que, em última instância, de forma 
direta ou indireta, possui, controla ou influencia significativamente uma determinada entidade. Nesse 
sentido, o conhecimento desse relacionamento no CNPJ por parte da administração tributária e 
aduaneira, bem como pelas demais autoridades de fiscalização, controle e de persecução penal, é 
fundamental para a devida responsabilização e penalização de comportamentos a margem das leis. 
  
A referida IN supre uma lacuna no que se refere ao acesso à informação por parte dos órgãos de 
fiscalização, repressão e persecução penal. 
  
A qualificação dos investidores pessoas jurídicas não-residentes elencadas no texto da Instrução 
Normativa utiliza o critério de classificação adotado pelo § 1º do art. 1º do Anexo 1 da Instrução CVM nº 
560, de 2015, instituição responsável pela regulação do mercado de capitais, sem que a RFB necessite 
alterar os conceitos já estabelecidos por aquela Instrução. 
  
O novo normativo também aperfeiçoa os procedimentos utilizados quando da constatação 
  


