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1 – Acesse o banner “Inspetoria Eletrônica”, na página inicial do site da SEFAZ (www.sefaz.ba.gov.br); 

 
2 – Clique em “Contas Fiscais” e escolha a opção “Denúncia Espontânea”; 
 
3 – Em seguida informe o login e senha do usuário para acesso; 
 
4 – Após acesso, preencha os dados do Representante Legal, solicitados na tela (Nome, CPF, RG e Cargo) 
e clique em “Avançar”; 
 
5 – Na próxima tela, informe o telefone para contato, e-mail e clique em “Avançar”; 
 
6 – Na aba “Infração”, selecione a opção “Mais informações”; 
 
7 – Outra vez, selecione novamente “Mais informações” na aba “Infração”; 
 
8 – Na janela que surgirá na tela, deverão ser selecionados “Grupo” e “SubGrupo” para filtro; 
 
9 – Em “Grupo”, selecione → Substituição Antecipação Interna; 
 
10 – Em “SubGrupo”, selecione → Aquisição Interestadual por empresa do SN e clique em “Aplicar 
Filtro”; 
 
11 – Na tela seguinte, deverá ser selecionada a infração conforme o caso descrito abaixo: 

07.21.01 Falta de Antecipação Total (1145) 

07.21.02 Antecipação a menor 

07.21.03 Falta de Antecipação Parcial (2175) 

07.21.04 Antecipação Parcial a menor 
 
12 – Após identificada a infração, clique em “Selecionar Infração” na parte inferior da tela; 
 
13 – Feito isso, a infração selecionada e a sua descrição aparecerão na tela; 
  
14 – Caso queira incluir mais infrações, basta repetir os passos 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 
 
15 - Para dar continuidade ao procedimento, clique em “Avançar”; 
 
16 – Na próxima tela, deverão ser informados: Infração, Data de Ocorrência, Data de Vencimento, Alíquota 
e Valor do Débito; 
 

16.1 – No campo “Infração” (acionar “clicando” o código de Infração abrindo a seta), basta selecionar a 
infração apresentada: conforme o caso especificado no passo 11. 
 
16.2 – No campo “Data de Ocorrência”, colocar o dia 30 para o mês e ano da ocorrência; 
 
16.3 – No campo “Data de Vencimento”, colocar dia 30 do mês seguinte à ocorrência; 
 
16.4 – No campo “Alíquota”, colocar a alíquota devida; 
 
16.5 – No campo “Valor”, colocar o valor histórico (principal) do débito. 

 
16.6 – Repetir as operações anteriores, caso possua mais de um exercício/débito a denunciar. 
Obs.: Utilizar a tecla Tab (setas ida e volta lado superior esquerdo do teclado) para navegar entre 
os campos/colunas. 
 
16.7 – Ao final, conferir o valor total e confirmar no rodapé da página;  
 
Atenção: Confira todos os dados e principalmente o total antes de confirmar; 
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17 - Após confirmação aparecerá a mensagem “Denúncia Espontânea cadastrada com sucesso”; 
 
18 - Clique em “OK” e imprima a Denúncia Espontânea ou salve em seu computador; 
 
19 - Na mesma tela aparece a opção para “PARCELAR”. 
 
 
 

 

 

 

 

 


