
Projeto Eliminação da GIA  

 

https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/gia/Paginas/Elimina%C3%A7%C3%A3

o-da-GIA.aspx 

A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo inicia a Fase de Transição 
do projeto de Eliminação da GIA, mais uma medida concreta de simplificação 
de obrigações acessórias alinhada ao Programa de Conformidade Tributária, o 
"Nos Conformes". 

O projeto visa eliminar a necessidade da entrega mensal de duas declarações 
similares: a GIA e a EFD. Ao final, somente a EFD permanecerá obrigatória no 
Estado de São Paulo. 

 

 

https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/gia/Paginas/Elimina%C3%A7%C3%A3o-da-GIA.aspx
https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/gia/Paginas/Elimina%C3%A7%C3%A3o-da-GIA.aspx
https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nosconformes


 

4. Acesso ao Sistema 

Pelo Posto Fiscal Eletrônico, os participantes do piloto  poderão consultar a GIA 

da EFD, uma GIA “virtual” gerada automaticamente a partir dos dados da EFD. 

 Veja mais informações. 

5. Comunicação:  

Os participantes serão informados via Domicílio Eletrônico do Contribuinte – 

DEC das divergências de escrituração entre GIA e GIA da EFD e as 

inconsistências do sistema. 

 

6. Dúvidas:  

I. Consulte as Perguntas Frequentes, por meio do assunto: GIA da EFD ou  
II. Encaminhe sua dúvida pelo Fale Conosco, assunto referente a GIA / Nova 
GIA / GIA da EFD. 

https://www3.fazenda.sp.gov.br/CAWEB/Account/Login.aspx
https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/gia/Downloads/Etapas%20Eliminacao%20GIA%20e%20Piloto.pdf
https://www.dec.fazenda.sp.gov.br/DEC/UCLogin/login.aspx
https://www.dec.fazenda.sp.gov.br/DEC/UCLogin/login.aspx
https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/gia/Paginas/perguntas-frequentes.aspx
https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/Correio-Eletronico.aspx


 

 

 



 

 

MANUAIS  

 Guia de conversão da EFD para a Nova GIA_v1 

Guia de conversão da EFD para a Nova GIA 

Arquivo pdf - 3407 Kb   Baixar  

 Etapas da Eliminação da GIA 

Descrição das etapas do Projeto de Eliminação da GIA, incluindo 
o piloto 

Arquivo pdf - 388 Kb   Baixar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/gia/Downloads/Guia%20de%20conversão%20da%20EFD%20para%20a%20Nova%20GIA_v1.pdf
https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/gia/Downloads/Guia%20de%20conversão%20da%20EFD%20para%20a%20Nova%20GIA_v1.pdf
https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/gia/Downloads/Guia%20de%20conversão%20da%20EFD%20para%20a%20Nova%20GIA_v1.pdf
https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/gia/Downloads/Etapas%20Eliminacao%20GIA%20e%20Piloto.pdf
https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/gia/Downloads/Etapas%20Eliminacao%20GIA%20e%20Piloto.pdf
https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/gia/Downloads/Etapas%20Eliminacao%20GIA%20e%20Piloto.pdf


 

 

PERGUNTAS DE RESPOSTAS EM RELAÇÃO A GIA DA EFD 

GIA da EFD 

https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/gia/Paginas/perguntas-
frequentes.aspx 

O que é a GIA da EFD? 

É uma GIA “virtual” gerada tão somente a partir dos dados da EFD, com 
base nas regras explicadas no Guia de Conversão da EFD para a Nova 
GIA, disponível em Download >> Manuais 
(https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/gia/Paginas/Downloads.aspx), 
contendo os mesmos campos e no mesmo layout da GIA real. 

O que é Eliminação da GIA? 

Refere-se à dispensa da obrigação, pelo contribuinte, de entregar 
mensalmente a GIA, tendo em vista que a SEFAZ-SP gerará 
automaticamente uma GIA virtual a partir da EFD. 

O que é a fase de transição do projeto Eliminação da GIA? 

Refere-se ao período de tempo no qual o contribuinte continua obrigado 
a entregar tanto a GIA quanto a EFD, e, ao mesmo tempo, a SEFAZ-SP 
passa a gerar a GIA virtual que pode ser comparada, pelo contribuinte, à 
GIA de fato entregue. 

Durante a fase de transição, sou obrigado a entregar a GIA e a EFD, ou já 
posso escolher entregar só a EFD? E após a fase de transição? 

O contribuinte somente será dispensado da obrigação da entrega da GIA 
no final da fase de transição, com a edição de lei alterando a Lei 6374/89.  

Como ficarei sabendo das divergências entre a GIA e a GIA da EFD? 

Durante a fase de transição, período em que permanece a 
obrigatoriedade da entrega da GIA real, a SEFAZ-SP enviará via DEC um 
relatório apontando as divergências encontradas entre a GIA real enviada 
pelo contribuinte e a GIA virtual gerada a partir da EFD. Esses envios são 
destinados, inicialmente, a um grupo restrito de contribuintes, sendo 
ampliado gradativamente até incluir a base completa de contribuintes 
obrigados à entrega da GIA. Além disso, no Posto Fiscal Eletrônico - PFE 
há um link para consulta à GIA da EFD que fornece informações nos 
mesmos formatos dos relatórios disponíveis para a GIA real. 

https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/gia/Paginas/perguntas-frequentes.aspx
https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/gia/Paginas/perguntas-frequentes.aspx
https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/gia/Paginas/Downloads.aspx


Em caso de dúvidas, consulte o Guia de Conversão da EFD para a Nova 
GIA, disponível em Download >> Manuais 
(https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/gia/Paginas/Downloads.aspx) 

Após a fase de transição, serei informado das divergências e 
inconsistências encontradas? 

Com relação às divergências entre a GIA real e a GIA da EFD, não haverá 
mais aviso via DEC, já que após a fase de transição não haverá mais GIA 
real, apenas a GIA da EFD. Entretanto, o contribuinte continuará a receber 
avisos via DEC caso seja identificada alguma inconsistência interna com 
os dados da GIA da EFD, como, por exemplo, valores da DIPAM 
incompatíveis com os resumos por CFOPs, possibilitando ao contribuinte 
sua auto-regularização pela retificação da EFD. 

No Posto Fiscal Eletrônico – PFE, eu poderei comparar a GIA e a GIA da 
EFD? 

Sim. Além do link usual para consulta das informações da GIA, está 
disponível um novo link para consulta das informações da GIA da EFD, 
no mesmo formato, possibilitando a comparação visual campo a campo. 

Não tenho DEC, como faço para ser informado das divergências apontadas? 

Credencie-se ao DEC. De acordo com a Resolução SF-141, de 
28/12/2010, Art. 1º, inc. III, o contribuinte sujeito ao Regime Periódico de 
Apuração e que iniciar sua atividade após 31 de julho de 2011 DEVERÁ 
credenciar-se no prazo de 90 (noventa) dias contados da data de inscrição 
no Cadastro de Contribuintes do ICMS. Para mais informações sobre o 
credenciamento, acesse: 
https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/dec/Paginas/Sobre.aspx 

Nos avisos via DEC, qual a diferença entre as informações apontadas como 
DIVERGÊNCIAS e como INCONSISTÊNCIAS? 

Os avisos via DEC que se referem a DIVERGÊNCIAS apontam campos 
da GIA em que as informações da GIA real conflitam com as da GIA da 
EFD. 

Os avisos via DEC que se referem a INCONSISTÊNCIAS apontam 
valores da GIA da EFD que são inconsistentes com outros valores da 
mesma GIA da EFD, como, por exemplo, valores da DIPAM incompatíveis 
com os resumos por CFOPs. 

 

 

 

https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/gia/Paginas/Downloads.aspx


 

 

Recebi avisos via DEC que tratam de DIVERGÊNCIAS e de 
INCONSISTÊNCIAS. O que devo fazer? 

Tais avisos objetivam disponibilizar ao contribuinte informações que lhe 
permitam retificar a EFD ou substituir a GIA, buscando sua auto-
regularização antes de eventual procedimento de fiscalização. 

Assim, o contribuinte deve analisar sua GIA real e sua GIA da EFD nas 
respectivas telas do PFe para localizar as divergências apontadas no 
aviso, bem como analisar sua EFD por meio de tela no PFe e/ou do 
próprio arquivo da EFD que o contribuinte transmitiu para a SEFAZ, 
buscando chegar a uma conclusão sobre qual das duas informações 
prestadas pelo contribuinte (GIA ou EFD) refletem a realidade dos fatos. 
Uma vez identificado o problema, basta o contribuinte substituir a GIA ou 
retificar a EFD. 

No caso de aviso de inconsistência na GIA da EFD, o contribuinte deve 
analisar os respectivos dados, identificando os valores envolvidos e a 
causa da inconsistência, de modo a poder corrigir os dados da EFD e 
transmiti-la novamente, seguindo o procedimento de retificação da EFD. 

Para auxiliar a análise e compreensão das divergências e inconsistências, 
favor consultar o Guia de Conversão da EFD para a Nova GIA, disponível 
em Download >> Manuais 
(https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/gia/Paginas/Downloads.aspx) 

Caso o contribuinte entenda que os avisos via DEC estão equivocados, 
que na realidade não há qualquer divergência ou inconsistência, favor 
informar o caso via fale conosco.  

Como saber em qual declaração está o erro? 

Além do link usual para consulta das informações da GIA, está disponível 
um novo link para consulta das informações da GIA da EFD, no mesmo 
formato, possibilitando a comparação visual campo a campo. 
Encontrando-se divergências, compete ao contribuinte sanear as 
inconsistências entre as duas declarações por ele submetidas ao fisco. 

Para auxiliar a análise e compreensão das divergências e inconsistências, 
favor consultar o Guia de Conversão da EFD para a Nova GIA, disponível 
em Download >> Manuais 
(https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/gia/Paginas/Downloads.aspx) 

Como eu posso corrigir as divergências apontadas? 

Substituindo a GIA ou retificando a EFD, conforme o caso. 

https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/gia/Paginas/Downloads.aspx
https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/gia/Paginas/Downloads.aspx


 

Como faço para relacionar os campos da GIA da EFD com os campos da 
EFD? (De / para) 

A GIA da EFD é gerada a partir dos dados consolidados dos documentos 
escriturados nos diversos registros da EFD, além de transcrever os 
registros de apurações própria e ST.  

Cabe ao contribuinte rastrear os erros e identificar na EFD ou na GIA 
transmitida a origem das divergências. Para auxiliar o contribuinte, favor 
consultar o Guia de Conversão da EFD para a Nova GIA, disponível em 
Download >> 
Manuais (https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/gia/Paginas/Download
s.aspx) 

Em caso de dúvida pontual sobre a origem de alguma informação, entre 
em contato com a SEFAZ-SP, por meio do Fale Conosco, especificando 
detalhadamente a questão e identificando a IE, referência, GIA e EFD. 

Como saber se o sistema está comparando a GIA normal ou a substitutiva 
com a EFD normal ou a retificada? 

O número do controle da GIA real e o número do controle da GIA da EFD, 
bem como o nome do arquivo da EFD envolvido na comparação são 
informados no aviso via DEC. 

 

https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/gia/Paginas/Downloads.aspx
https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/gia/Paginas/Downloads.aspx

