TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES PENAIS
CAPITULO I
DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES
Artigo 527 - O descumprimento da obrigação principal ou das obrigações acessórias, instituídas pela legislação do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serv iços, f ica sujeito às seguintes penalidades (Lei 6.374/89, art. 85, com a lteração
das Leis 9.399/96, art. 1.º, IX, e 10.619/00, arts. 1.º, XXVII a XXIX, 2.º, VIII a XIII, e 3.º, III):

I - infrações relativas ao pagamento do imposto:
i) f alta de pagamento do imposto, decorrente do uso de máquina registradora, Terminal Ponto de Venda - PDV, Equipamento Emissor
de Cupom Fiscal - ECF ou qualquer outro equipamento não homologado ou não autorizado pelo f isco - multa equiv alente a 150% (cento
e cinqüenta por cento) do v alor do imposto;
j) f alta de pagamento do imposto, decorrente do uso de máquina registradora, Terminal Ponto de Venda - PDV, Equipamento Emissor
de Cupom Fiscal - ECF ou qualquer outro equipamento, com adulteração do "sof tware" básico ou da memória f iscal - MF, troca irregular
da placa que contém o "sof tware" básico ou a memória f iscal, ou interligação a equipamento de processamento eletrônico de dad os sem
autorização legal - multa equiv alente a 150% (cento e cinqüenta por cento) do v alor do imposto;
m) f alta de pagamento do imposto, decorrente do uso de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF que tenha sido objeto de troca
irregular da placa que contém o “sof tware” básico, a Memória Fiscal - MF ou a Memória da Fita-Detalhe - MFD - multa equiv alente a
200% (duzentos por cento) do v alor do imposto; (Alínea acrescentada pelo Decreto 55.437, de 17-02-2010; DOE 18-02-2010; Ef eitos a
partir de 23-12-2009)
n) f alta de pagamento do imposto, decorrente do uso de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF acionado por programa aplicativo
que possibilite a grav ação da operação ou prestação em dispositiv o de armazenamento digital controlado pelo contribuinte, sen do
inobserv ada a concomitância da captura do item de v enda ou serv iço com a v isualização, registro e impressão do cupom f iscal - multa
equiv alente a 300% (trezentos por cento) do v alor do imposto, sem prejuízo da aplicação da penalidade pelo uso do equipam ento.
(Alínea acrescentada pelo Decreto 55.437, de 17-02-2010; DOE 18-02-2010; Ef eitos a partir de 23-12-2009)

IV - infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais:
r) deixar de emitir diariamente, no início do expediente, cupom de leitura dos totalizadores f iscais (leitura "X") dos equipa mentos - multa
no v alor de 6 (seis) UFESPs, por equipamento e por dia, limitada a 100 (cem) UFESPs por equipamento no ano;
s) deixar de emitir diariamente e/ou deixar de arquiv ar em ordem cronológica o cupom de leitura dos totalizadores f iscais, com reduçã o a
zero dos totalizadores parciais (redução "Z"), de todos os equipamentos autorizados - multa no v alor de 8 (oito) UFESPs, por
equipamento e por dia, limitada a 500 (quinhentas) UFESPs por equipamento no ano;
t) deixar de emitir e/ou apresentar à f iscalização, quando solicitado, cupom de leitura da memória f iscal - MF - ao f inal de cada período
de apuração - multa no v alor de 15 (quinze) UFESPs, por documento;
u) romper f ita-detalhe, quando esta f or de emissão obrigatória - multa no v alor de 30(trinta) UFESPs, por segmento f racionado;
v ) deixar de emitir o Mapa-Resumo de Caixa, Mapa-Resumo de PDV ou Mapa-Resumo de ECF, quando exigidos pela legislação - multa
no v alor de 20 (v inte) UFESPs por documento, limitada a 300 (trezentas) UFESPs por ano;
x) deixar de apresentar ao f isco, quando requerido, bobinas de f ita-detalhe ou listagem atualizada de todas as mercadorias
comercializadas em que constem o código da mercadoria, a descrição, a situação tributária e o v alor unitário - multa no v alor de 50
(cinqüenta) UFESPs, por bobina ou listagem;
y ) extrav iar, danif icar, tornar ilegív el, apagar ou não tomar os dev idos cuidados para a conserv ação de f ita-detalhe do Equipamento
Emissor de Cupom Fiscal - ECF, dos componentes eletrônicos de Memória Fiscal - MF ou da Memória de Fita-Detalhe - MFD, após a
cessação de uso do equipamento - multa de 2 (duas) UFESPs por documento ou 500 (quinhentas) UFESPs no caso de MF ou MFD,
para cada componente; (Alínea acrescentada pelo Decreto 55.437, de 17-02-2010; DOE 18-02-2010; Ef eitos a partir de 23-12-2009)
VI - infrações relativas à inscrição no Cadastro de Contribuintes, à alteração cadastral e a outras infor mações:
h) deixar de comunicar a cessação de uso de máquina registradora, de Terminal Ponto de Venda - PDV, de Equipamento Emissor de
Cupom Fiscal - ECF ou de qualquer outro equipamento, bem como transf eri-lo para outro estabelecimento, ainda que da mesma
empresa, sem prév ia autorização do f isco - multa no v alor de 80 (oitenta) UFESPs, por equipamento;
VIII - infrações relativas a sistema eletrônico de processamento de dados e ao uso e intervenção em máquina registradora,
Terminal Ponto de Venda - PDV, Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF - ou qualquer outro equipamento:
a) uso de sistema eletrônico de processamento de dados para emissão de documento f iscal ou escrituração de liv ro f iscal, sem prév ia
autorização do f isco - multa equiv alente a 2% (dois por cento) do v alor das operações ou prestações do período, se não atendidas as
especif icações da legislação para uso do sistema, ou equiv alente a 0,5% (cinco décimos por cento), se atendidas, nunca inf eri or, em
qualquer hipótese, a 100 (cem) UFESPs;
b) f alta de comunicação de alteração de uso de sistema eletrônico de processamento de dados - multa no v alor de 100 (cem) UFESPs;

c) uso para f ins f iscais de máquina registradora, Terminal Ponto de Venda - PDV, Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF ou de
qualquer outro equipamento, bem como alteração de uso, sem prév ia autorização do f isco, quando esta autorização f or exigida - multa
no v alor de 150 (cento e cinqüenta) UFESPs por equipamento;
d) uso, no recinto de atendimento ao público, de qualquer equipamento que emita comprov ante não f iscal, sem a dev ida autorização do
f isco - multa no v alor de 150 (cento e cinqüenta) UFESPs por equipamento;
e) utilização para f ins f iscais de máquina registradora, Terminal Ponto de Venda - PDV, Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF
ou qualquer outro equipamento deslacrado ou com o respectiv o lacre v iolado ou, ainda, com lacre que não seja o legalmente exi gido multa no v alor de 6 (seis) UFESPs, por equipamento e por dia de utilização; na hipótese de não se poder determi nar o número de dias
em que os equipamentos f oram utilizados, a multa será de 200 (duzentas) UFESPs por equipamento;
f ) utilização para f ins f iscais de máquina registradora, Terminal Ponto de Venda - PDV, Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF ou
qualquer outro equipamento desprov ido de qualquer outro requisito regulamentar - multa no v alor de 6 (seis) UFESPs, por equipamento
e por dia de utilização; na hipótese de não se poder determinar o número de dias em que os equipamentos f oram utilizados, a m ulta
será de 200 (duzentas) UFESPs por equipamento;
g) alterar, inibir, reduzir ou zerar totalizador de máquina, Terminal Ponto de Venda - PDV, Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF
ou de qualquer outro equipamento de suporte, em casos não prev istos na legislação - multa no v alor de 500 (quinhentas) UFESPs por
equipamento, aplicáv el tanto ao usuário como ao interv entor;
h) interv enção em máquina registradora, em Terminal Ponto de Venda - PDV, Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF ou
qualquer outro equipamento por empresa não credenciada ou não autorizada para a marca e modelo do equipamento ou, caso ela o
seja, por preposto não autorizado na f orma regulamentar - multa no v alor de 100 (cem) UFESPs, aplicáv el tanto ao usuário como ao
interv entor ;
i) permanência f ora do estabelecimento em local não autorizado, extrav io, perda ou inutilização de lacre ainda não utilizado de máquin a
registradora, de Terminal Ponto de Venda - PDV, Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF ou qualquer outro equipamento, ou nãoexibição de tal lacre à autoridade f iscalizadora - multa no v alor de 30 (trinta) UFESPs por lacre, aplicáv el ao credenciado;
j) deixar de utilizar Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, estando obrigado ao seu uso - multa equiv alente a 2% do v alor das
operações ou prestações, nunca inf erior a 100 (cem) UFESPs;
l) sendo usuário de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, não possuir ou não disponibilizar ao f isco, o programa aplicativ o
necessário para obtenção da leitura da memória f iscal para o meio magnético, caso o equipamento não disponha deste recurso
mediante teclado ou outro dispositiv o - multa no v alor de 50 (cinqüenta) UFESPs por equipamento;
m) interligar máquinas registradoras ou Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF -MR) não interligado ("stand alone") entre si ou a
equipamento eletrônico de processamento de dados, sem a dev ida autorização f iscal ou sem o parecer técnico de homologação do
equipamento - multa no v alor de 200 (duzentas) UFESPs por equipamento;
n) emitir cupom f iscal por meio de máquinas registradoras interligadas entre si ou a equipamento eletrônico de processamento de
dados, Terminal Ponto de Venda - PDV, Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF ou qualquer outro equipamento que deixe de
identif icar corretamente o código e a descrição da mercadoria e/ou serv iço, o v alor da operação ou prestação e a respectiv a situaç ão
tributária - multa no v alor de 6 (seis) UFESPs por documento, até o limite do maior total mensal de imposto lançado a débito nos 12
(doze) meses anteriores ao da constatação da inf ração;
o) utilizar máquina registradora, Terminal Ponto de Venda - PDV, Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF ou qualquer outro
equipamento, sem identif icação do estabelecimento no cupom f iscal ou com identif icação ilegív el - multa no v alor de 20 (v inte) UFESPs
por equipamento;
p) remov er a memória que contém o "sof tware" básico ou a memória f iscal - MF, em desacordo com o prev isto na legislação - multa no
v alor de 500 (quinhentas) UFESPs por equipamento; multa igualmente aplicáv el ao interv entor;
q) alterar o "hardware" ou "sof tware" de máquina registradora, Terminal Ponto de Venda - PDV, Equipamento Emissor de Cupom Fiscal
- ECF ou qualquer outro equipamento, em desacordo com o disposto na legislação ou no parecer de homologação do equipamento multa no v alor de 500 (quinhentas) UFESPs por equipamento; multa aplicáv el igualmente ao interv entor;
r) utilizar máquina registradora, Terminal Ponto de Venda - PDV, Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF ou qualquer outro
equipamento com conector ("jumper"), dispositiv o ou "sof tware" capaz de inibir, anular ou reduzir qualquer operação já totali zada - multa
equiv alente a 150% (cento e cinqüenta por cento) do v alor do imposto arbitrado;
s) f ornecimento de lacre de máquina registradora, de Terminal Ponto de Venda - PDV, de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF
ou de qualquer outro equipamento sem habilitação ou em desacordo com requisito regulamentar, bem como o seu recebimento - multa
no v alor de 20 (v inte) UFESPs por lacre, aplicáv el tanto ao f abricante como ao recebedor;
t) f alta de emissão, por meio de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, do comprov ante de pagamento relativ o à operação ou
prestação ef etuada por cartão de crédito ou débito automático em conta corrente, por contribuinte obrigado ao uso do ECF - multa no
v alor de 6 (seis) UFESPs por documento, até o limite do maior total mensal do imposto lançado a débito nos 12 (doze) meses an teriores
ao da constatação da inf ração;
u) deixar de atender notif icação, no prazo indicado pela f iscalização, para apresentar inf ormação em meio magnético - multa no v alor de
10 (dez) UFESPs por dia de atraso, até o máxim o de 300 (trezentas) UFESPs;

v ) f ornecimento de inf ormação em meio magnético em padrão ou f orma que não atenda às especif icações estabelecidas pela
legislação, ainda que acompanhada de documentação completa do sistema, que permita o tratamento das inf ormações pelo f isco multa equiv alente a 1% (um por cento) do v alor das operações ou prestações do período, nunca inf erior ao v alor de 100 (cem) UFESPs;
x) não f ornecimento de inf ormação em meio magnético ou sua entrega em condições que impossibilitem a leitura e tratamento e/o u com
dados incompletos ou não relacionados às operações ou prestações do período - multa equiv alente a 2% (dois por cento) do v alor das
operações ou prestações do respectiv o período, nunca inf erior ao v alor de 100 (cem) UFESPs;
z) não f ornecimento de inf ormação em meio magnético ou a sua entrega em condições que impossibilitem a leitura e tratamento e/ou
com dados incompletos, correspondente ao controle de estoque e/ou registro de inv entário - multa equiv alente a 1% (um por cento) do
v alor do estoque no f inal do período, nunca inf erior ao v alor de 100 (cem) UFESPs;
z1) utilizar programa aplicativ o em desacordo com a legislação, com a capacidade de inibir ou sobrepor-se ao controle do sof tware
básico de máquina registradora, Terminal Ponto de Venda - PDV ou Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, de f orma a poder
impedir a concomitância do registro ref erente a v enda de mercadoria ou de prestação de serv iço com a sua v isualização no dispositiv o
eletrônico próprio e sua impressão no Cupom Fiscal - multa no v alor de 500 (quinhentas) UFESPs por cópia instalada, sem prejuízo da
cobrança do imposto e da aplicação de penalidade por f alta de emissão de documento f iscal (Lei 6.374/89, art. 85, VIII, z1,
acrescentada pela Lei 12.294/06, art. 2°, III) (Alínea acrescentada pelo Decreto 51.199 de 17-10-2006; DOE 18-10-2006; Ef eitos a partir
de 07-03-2006)
z4) deixar de f ranquear o acesso ou impossibilitar a interv enção em Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF a f abricante ou
interv entor, quando a estes tenha sido atribuída, mediante ato da Secretaria da Fazenda, a incumbência de ef etuar v e rif icações ou
interv enções - multa de 150 (cento e cinquenta) UFESPs por equipamento. (Alínea acrescentada pelo Decreto 55.437, de 17-02-2010;
DOE 18-02-2010; Ef eitos a partir de 23-12-2009)
IX - infrações relativas à intervenção técnica em Equipamento Emi ssor de Cupom Fiscal - ECF:
a) interv ir em equipamento de controle f iscal sem a emissão e/ ou entrega de atestado de interv enção ao Posto Fiscal a que es tiv er
v inculado o contribuinte usuário - multa no v alor de 100 (cem) UFESPs por interv enção realizada;
b) realizar interv enção em equipamento de controle f iscal sem emitir, no início e após o serv iço, os cupons de leitura dos to talizadores
que dev am ser anexados aos respectiv os atestados - multa no v alor de 60 (sessenta) UFESPs por equipamento;
c) inicializar equipamento de controle f iscal não autorizado pelo f isco - multa no v alor de 100 (cem) UFESPs;
d) deixar de inicializar a Memória Fiscal - MF ou a Memória da Fita-Detalhe - MFD, com a grav ação da razão social, das inscrições
f ederal e estadual, bem como dos demais requisitos prev istos na legislação, na saída do rev endedor ou do f abricante para o usuário
f inal do equipamento - multa equiv alente ao v alor de 100 (cem) UFESPs, por equipamento; (Redação dada à alínea pelo Decreto
55.437, de 17-02-2010; DOE 18-02-2010; Ef eitos a partir de 23-12-2009)
d) deixar de inicializar a Memória Fiscal - MF, com a grav ação da razão social, das inscrições, f ederal e estadual, na saída do
rev endedor ou do f abricante para o usuário f inal do equipamento - multa no v alor de 100 (cem) UFESPs por equipamento;
e) conf eccionar e utilizar f ormulário destinado à emissão de atestado de interv enção em máquina registradora, Terminal Ponto de Venda
- PDV, Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF ou qualquer outro equipamento, sem autorização do f isco - multa no v alor de 10
(dez) UFESPs por f ormulário, até o limite de 500 (quinhentas) UFESPs;
f ) deixar de comunicar ao f isco qualquer mudança nos dados cadastrais do estabelecimento interv entor credenciado - multa no v alor de
20 (v inte) UFESPs por comunicação omitida;
g) lacrar e/ou atestar o f uncionamento de equipamento de controle f iscal em desacordo com as exigências prev istas na legislaç ão multa no v alor de 100 (cem) UFESPs por equipamento;
h) deixar de entregar ao f isco o estoque de lacres e f ormulários de atestado de interv enção não utilizados, em caso de cessação de
ativ idade, descredenciamento ou qualquer outro ev ento - multa no v alor de 30 (trinta) UFESPs por lacre ou documento;
i) deixar de acompanhar o f isco em interv enção técnica de equipamentos de seu próprio cliente - multa equiv alente ao v alor de 100
(cem) UFESPs, por conv ocação; (Alínea acrescentada pelo Decreto 55.437, de 17-02-2010; DOE 18-02-2010; Ef eitos a partir de 23-122009)
j) deixar de substituir v ersão de “sof tware” básico, quando determinado pela legislação - multa equiv alente ao v alor de 6 (seis) UFESPs
diárias, por equipamento, contados a partir do termo f inal do prazo prev isto para substituição, aplicáv el também ao usuário e ao
f abricante que tenha delegado as f unções de lacração; (Alínea acrescentada pelo Decreto 55.437, de 17-02-2010; DOE 18-02-2010;
Ef eitos a partir de 23-12-2009)
k) emitir Atestado de Interv enção sem ter ef etuado interv enção em equipamento de controle f iscal - multa equiv alente a 100 (cem)
UFESPs, por atestado emitido; (Alínea acrescentada pelo Decreto 55.437, de 17-02-2010; DOE 18-02-2010; Ef eitos a partir de 23-122009)
l) f ornecer ou instalar Memória Fiscal - MF ou Memória de Fita-Detalhe - MFD div ersa daquela produzida pelo f abricante do
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF - multa equiv alente a 200 (duzentas) UFESPs, por dispositiv o eletrônico instalado; (Alínea
acrescentada pelo Decreto 55.437, de 17-02-2010; DOE 18-02-2010; Ef eitos a partir de 23-12-2009)

m) f ornecer, prestar manutenção ou instalar programa aplicativ o interagente com o Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, que
tenha capacidade de inibir ou sobrepor-se ao controle do “sof tware” básico, de f orma a obstar a concomitância da captura do item de
v enda ou serv iço com a v isualização, registro e impressão do cupom f iscal - multa equiv alente ao v alor de 500 (quinhentas) UFESPs,
por cópia instalada. (Alínea acrescentada pelo Decreto 55.437, de 17-02-2010; DOE 18-02-2010; Ef eitos a partir de 23-12-2009)
*Fonte: http://www.al.sp.gov .br/repositorio/legislacao/decreto/2000/decreto%20n.45.490,%20de%2030.11.2000.html acessado em
30/09/2013.

