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COMBATE À SONEGAÇÃO FISCAL NO COMÉRCIO VIRTUAL  
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RESUMO 

 
O comércio virtual é muito atrativo, pela facilidade, rapidez, e pela grande opção de 
produtos. No entanto, traz grandes riscos ao comércio local, pois os lojistas; 
diferente do comércio eletrônico são empresas tradicionais e têm suas estruturas 
físicas de grande porte.  O comércio eletrônico é objeto de preocupação para os 
Estados e Federação quanto à sonegação de impostos. Mesmo havendo a 
circulação física do produto, o fato de a transação ser efetuada via internet dificulta o 
controle da documentação fiscal que deve acompanhar a mercadoria, visto que os 
produtos são geralmente remetidos diretamente ao domicílio do consumidor por 
meio da rede de correios. Sugerir ao Estado que obrigue as empresas de gestão de 
pagamento, como a “Pagseguro” e outras, a fornecer dados dos vendedores do 
comércio virtual à fiscalização estadual é a proposta do presente artigo. 
 

Palavras-chave:  E-commerce. ICMS. Empresas de prestação de serviços e gestão 
de pagamentos. Proposta ao Estado. 

 

 

 
INTRODUÇÃO 

                                                   

O presente estudo iniciou em parte da dificuldade que os auditores fiscais 

vêm sentindo em fiscalizar os impostos sonegados pelo comércio eletrônico. 

Com o surgimento de uma nova modalidade de comércio – o e-commerce 

(venda pela internet); surgiram diversos problemas que devem ser analisados e 

regulamentados pelas autoridades governamentais e fiscais.  

O comércio virtual é muito atrativo, pela facilidade, rapidez, e pela grande 

opção de produtos. Mas isso traz muitos riscos, ao consumidor. 

                                                                 

1   Auditora Fiscal do Estado do Paraná desde 1996, Graduada em Ciências Contábeis pela 
Faculdade de Administração e Ciências Contábeis de Arapongas (1993) – FAC, (pós-graduanda em 
Direito Tributário pela Universidade Estadual de Maringá (2013)–UEM). E-mail: 
janecotta@sefa.pr.gov.br  
2  Auditora Fiscal do Estado do Paraná desde 1996, Graduada em Direito e Mestre em Economia 
pela Universidade Estadual de Maringá. 
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Primeiro pelo fato de não se conhecer a empresa com quem está 

negociando, riscos de não receber a mercadoria e até mesmo de receber produto 

diferente do que comprou.  

Segundo por trazer grandes prejuízos ao comércio local, pois os lojistas 

tradicionais, diferentemente do comércio eletrônico, possuem estruturas que 

demandam grandes investimentos para suas atividades. O maior problema repercute 

para com os primeiros, por manterem o espaço físico e seus funcionários, fazendo 

com que os preços muitas vezes não se tornem atrativos em função dos custos fixos 

decorrentes, inclusive de manutenção de estoque, podendo levar o empresário a 

fechar suas portas como tem acontecido em países mais desenvolvidos. 

O comércio eletrônico também traz grandes preocupações aos Estados e 

Federação, quanto à sonegação de impostos. A falta de controle de empresas e 

pessoas físicas que estão no comércio virtual, bem como a falta de legislação para 

esta modalidade faz com que aumente a sonegação fiscal.  

Segundo dados fornecidos pela Receita Federal (BRASIL, 2001), mesmo 

havendo a circulação física do produto, “o fato de a transação ser efetuada via 

internet dificulta o controle da documentação fiscal que deve acompanhar a 

mercadoria, visto que os produtos são geralmente remetidos diretamente ao 

domicílio do consumidor por meio da rede de correios” e o problema persiste até os 

dias de hoje. 

A sonegação fiscal é um dos fatores que mais comprometem o 
desenvolvimento de uma economia, especialmente quando se trata 
da economia de um país emergente, como o Brasil. Toda sorte de 
justificativas é usada pelos sonegadores, desde a alta carga 
tributária, passando pelos complexos passos para o pagamento dos 
impostos, até a corrupção entre os responsáveis pelo destino do 
tributo. Apesar de total ou parcialmente verdadeiras, na grande 
maioria dos casos essas justificativas acabam sendo usadas mais 
como pretextos para uma prática que vem corroendo a saúde da 
economia nacional: a concorrência desleal. (ABDENUR, 2012) 

 

É comum encontrarmos vários sites, que não tem cadastro em nenhum 

lugar, pois a construção de sítios comerciais é livre para todos aqueles que 

desejarem comercializar. Há empresas, que mesmo com o Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ) e Inscrição Estadual, vendem sem a emissão de notas 

fiscais, pois não há fiscalização suficientemente habilitada para essa nova 
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modalidade de venda e compra, não têm endereços fixos registrados em seus sites; 

dificultando ainda mais a fiscalização estadual.  

Diante dos fatos relatados advindos do comércio eletrônico e a 

problemática levantada, procurou oferecer uma medida mais adequada para a 

fiscalização sobre o comércio virtual. O objetivo aqui foi de sugerir ao Estado que 

mediante a criação de uma lei, obrigue as empresas de gestão de pagamentos como 

a “Pagseguro” e outras, a fornecerem dados (CNPJ, CPF, valores de venda das 

mercadorias e dados dos destinatários) à fiscalização estadual. 

O trabalho se desenvolveu a partir de pesquisas bibliográficas, eletrônicas 

e discursivas. Sendo necessário fracionar este artigo em quatro tópicos principais. O 

de caracterizar comércio eletrônico e discorrer sobre o e-commerce a fim de 

prosseguir com análises sobre as regras fiscais de tributação; discriminar empresas 

de prestação de serviços e gestão de pagamentos e sugerir ao Estado do Paraná, a 

intervenção estatal  através de lei criada para diminuir a sonegação fiscal no 

comércio virtual. 

 

 

1. COMÉRCIO ELETRÔNICO E SUAS PRINCIPAIS CARACTERÍS TICAS  

 

O e-commerce é um dos recursos disponibilizados na Internet pela World 

Wide Web (WEB), aproximando consumidores e comerciantes e principalmente 

favorecendo melhorias, custos regulares e muita concorrência. “A semente do que 

hoje é rede mundial de computadores foi lançada em 1969, quando laboratórios de 

pesquisa nos Estados Unidos passaram a interligar a rede. Surgia a ARPAnet, uma 

junção da sigla ARPA (Advanced Reaserch Projects Agency) e da palavra net (rede 

em inglês).” (FUOCO, 2003, p. 12) 

 
Internet, às vezes chamada simplesmente de “Net”, é a maior e mais 
desenvolvido sistema de rede a conectar usuários do mundo inteiro. 
Surpreendentemente, a Internet na verdade não é uma única rede, 
mas um conjunto livremente organizado de inúmeras redes. Muitas 
pessoas se surpreendem quando ficam sabendo que a Internet não 
tem dono. Ela não possui uma sede central, nem uma central de 
serviços, nem índices abrangentes para responder aos usuários 
quais informações estão disponíveis. Originalmente, desenvolvida 
pelo governo americano, a Internet conecta bibliotecas, 
universidades, laboratórios de pesquisa, organizações 



6 
 

governamentais, negócios e quaisquer outras organizações ou 
pessoas que tenham os recursos necessários para estabelecer 
conexões. (CAPRON, 2004, p.19) 

 

A chegada da Internet aproximou pessoas distantes e distanciou pessoas 

próximas, o mundo se tornou pequeno com os recursos eletrônicos de internet. “A 

criação de correio eletrônico, salas de bate-papo alteraram as formas de 

relacionamento” (FUOCO, 2003, p. 13) 

 
Para acessar a Internet, o computador de um usuário deve 
estabelecer conexão com um tipo de computador denominado 
servidor. Todo servidor usa o mesmo software especial denominado 
TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol ou 
Transmissão/protocolo de Internet); é esse padrão que possibilita que 
diferentes tipos de computador se comuniquem reciprocamente. 
(CAPRON, 2003, p. 19) 
 

A conexão com o servidor exigirá que o internauta utilize um provedor de 

sua preferência e a partir disso, estará liberado à utilização dos serviços, inclusive de 

montar sua loja virtual. 

 
Montar uma loja virtual é, sem dúvida, muito mais complicado do que 
fazer um site na Internet. Mas tem futuro: as amplas e ainda 
promissoras possibilidades do comércio eletrônico na internet agora 
despertam a atenção de empresas e comerciantes estimulando os 
empreendedores a se tornarem os novos web milionários do e-
commerce. (PINHO, 2000, p.211) 
 

Muitas são as definições dadas para o comércio realizado na Internet. O 

primeiro termo é o Comércio Eletrônico  também conhecido por e-commerce ou CE, 

e é entendido por Turban (2004) um processo de compra, venda e troca de 

produtos, serviços e informações por redes de computadores ou outros meios 

eletrônicos. Através do e-commerce  é possível estabelecer comunicação quanto 

aos serviços, pagamentos; automação das transações; diminuir custos e fomentar 

qualidade e agilidade de atendimento. O segundo termo e-Business , para definir 

uma forma de ampliar os serviços, não restringindo somente à compra e venda mas 

também à prestação de serviço a clientes e parceiros. O CE Puro versus CE 

Parcial que funciona de modo parcial quando o produto é digital no momento da 

compra e necessita de entrega física (transporte), mas é puro quando a compra e o 

recebimento aconteceram por meios digitais. Também se fala do CE pela Internet 
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versus CE sem Internet , que é aqueles em que o consumidor utiliza cartão de 

créditos para efetivar sua compras. 

 

 

2. O COMÉRCIO ELETRÔNICO E AS REGRAS FISCAIS DE TRI BUTAÇÃO 

 

O crescimento do comércio eletrônico de acordo com especialistas como 

Alexandria e Carvalho (2013), nos últimos anos fez aumentar as desigualdades entre 

as unidades federativas do país, isso porque as empresas que distribuem 

mercadorias através do comércio eletrônico se concentram nas regiões Sul e 

Sudeste.  

 
Estas lojas vendem os produtos aos demais Estados com alíquota 
interna do ICMS, fato esse que concentra toda a arrecadação do 
imposto no Estado de origem das mercadorias, não contemplando, 
portanto, o Estado do adquirente. Tal prática comercial irreversível de 
vendas pela internet, fez com que os Estados consumidores dos 
produtos se articulassem para a parcela do ICMS que, nestas 
operações, não é mais transferida. (ALEXANDRIA & CARVALHO, 
2013, p.08) 
 

A boa noticia é que está tramitando no Congresso Nacional, a Proposta 

de Emenda à Constituição – PEC nº 197/2012 de autoria do Deputado Marcio 

Macedo de Sergipe – SE. De acordo com a proposta aprovada, o artigo 155 da CF 

de 1988 se altera, mas não prejudica as empresas que se destacam em vendas on-

line, mas contribui com as unidades federativas em que o comércio circulou.  

 
O destaque desse mundo amplo das vendas via web – e as 
peculiaridades que as diferem do comércio usual – estarão em duas 
legislações, uma delas ainda em tramitação no Congresso Nacional, 
o decreto 7.962, do governo federal, e a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) do Comércio Eletrônico. O primeiro determina 
que as empresas que vendem produtos ou serviços 
pela internet disponibilizem uma série de dados ao consumidor para 
preveni-lo de fraudes no ato da compra. (ARAUJO, 2013) 
 

Já foi publicado o decreto 7.962/2013 no mês de março e a necessidade 

de aceleração no cumprimento da PEC 197/12 depende das regras impostas pelo 

referido decreto, observando que muitas empresas do e-commerce ocultam dados 

de localização, atuação e de circulação de mercadorias; e isso, também impossibilita 

a fiscalização tributária. 
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Já a segunda propõe a divisão do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) entre os estados de origem e destino 
das mercadorias quando o comprador for o consumidor final e não 
uma empresa. Pela legislação em vigor, o estado de origem fica com 
todo o ICMS recolhido. (ARAUJO, 2013) 

 

Em seu relatório sobre a PEC nº. 197/12 o Deputado Marcio Macedo 

(2013) justificou que os termos atuais, quando a operação interestadual envolve dois 

contribuintes do imposto, há a divisão entre o Estado de origem e o de destino da 

mercadoria. Porém, quando o adquirente, mesmo situado em outra Unidade da 

Federação, é consumidor final, não contribuinte de jure do imposto, o produto da 

arrecadação decorrente da operação é integralmente destinada ao Estado onde está 

sediado o vendedor.  

Este é o procedimento para regularizar o comercio eletrônico idôneo, visto 

que o objetivo da PEC é contribuir com parte do tributo recolhido também ao Estado 

do consumidor destinatário. Evidentemente que essas medidas facilitarão a 

fiscalização em termos de tributos sonegados. Entretanto, faz-se necessário saber 

como agirá a Receita Federal e Estadual diante de empresas de comércio virtual, 

bem como de que forma parte do imposto chegará aos cofres do Estado consumidor. 

 
 
 
3. EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE 

PAGAMENTOS 
 

Em pesquisa à página E-commerce Brasil (2013), um projeto com o 

objetivo “único” de fomentar o mercado de comércio eletrônico no Brasil com 

conteúdo rico e avançado para profissionais que já atuam na área e que é mantido 

por empresas renomadas no país, foi apresentado diversos fornecedores de 

intercâmbio eletrônico de dados no comércio eletrônico. 

Diante da quantidade de fornecedores, a pesquisa buscou salientar 

somente três necessidades básicas para breve qualificação das empresas 

discriminadas – Fornecedor, localização e contrato para consulta. 
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FORNECEDOR LOCALIZAÇÃO CONTRATO 
P/CONSULTA 

ACCESSTAGE CEP 01333-011 - São Paulo/SP Não 

AKATUS CEP 04.548-004 – São Paulo/SP Sim 

COBRE BEM Oculto Não 

MOIP CEP 01452-000 - São Paulo/SP Sim 

MUNDIPAGG CEP 01452-000 – São Paulo/SP Não 

PAYPAL CEP 01419-001 – São Paulo/SP Sim 

ALLPAGO CEP 01332-000 – São Paulo/SP Não 

BCASH Oculto Não 

BRASPAG Oculto Não 

COMMERCEPRO CEP 13093-145 – Campinas/SP Não 

SUPERPAY Oculto Não 

IPAGARE CEP 90050-230 – Porto Alegre/RS Sim 

LIBREPAG CNPJ nº. 08.357.437/0001-99 Não 

MAXPAGO CEP 20030-003 – Rio de Janeiro/RJ Não 

MERCADOPAGO Não apresenta site Não 

PAGSEGURO CEP 01452-002 – São Paulo/SP Sim 

PAYZEN Oculto Não 

PH3A CEP 05615-190 – São Paulo/SP Não 

PICPAY Oculto Não 

SMARTBILL Oculto Sim 

         Fonte: Site  e-commerce (2013) 

No decorrer da pesquisa, percebeu-se que maioria oculta os dados de 

localização, endereço fixo e contrato dos serviços prestados para breve consulta dos 

interessados. Mas houve aqueles fornecedores que cumpriram com o decreto 

7.962/2013, com fácil acesso e visibilidade para a consulta ao contrato, endereços 

completos. 

Os contratos que efetivam a prestação de serviços deixam claro que a 

prestadora estará imune das irresponsabilidades do contratante quando houver 
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negligência legal diante do Código de Defesa do Consumidor e demais leis ao 

consumidor inerentes. 

 

O Serviço não poderá ser utilizado de nenhuma forma que não esteja 
expressamente prevista e autorizada no presente contrato. O 
CONTRATANTE obriga-se a observar, ao utilizar o Serviço e ao 
realizar Transações Comerciais e Movimentações: a) as cláusulas e 
condições do presente contrato; b) a Política de Privacidade; c) as 
cláusulas e condições estabelecidas pelos Vendedores para as 
Transações de Comércio Eletrônico que o CONTRATANTE escolher 
realizar; d) a legislação brasileira aplicável. (CONTRATO 
PAGSEGURO, 2013, Art. 59) 

 

Aqui, a conclusão que se tem é que as empresas de prestação de 

serviços e gestão de pagamentos não assumem qualquer irregularidade que delas 

não tenham sido originados, suas atividades se concentram na circulação de capital. 

No entanto, a alínea “d” referente ao artigo 59 do contrato supracitado, pode fazer  

com que o cumprimento da proposta a seguir se efetive. 

 
 
 

4. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO DO ESTADO PARA DIMINUIR A 
SONEGAÇÃO FISCAL NO COMÉRCIO VIRTUAL (E-COMMERCE) 

 
 

Tributar é ação antiga e legal. Um exemplo está no evangelho de Mateus 

(22:15-21) quando Jesus Cristo paga seu tributo ao governo romano. Mesmo com 

fundamentação histórica, religiosa e legal, o tributo continua sendo objeto de 

reclamação dos muitos cidadãos que reclamam e nem ao menos exigem 

comprovante fiscal quando da aquisição de bens de consumo. 

 

O descontentamento para pagar imposto não decorre somente da 
grande quantidade e do alto valor dos tributos, mas também, e 
principalmente, da constatação de que os recursos não são 
aplicados pela Administração para resolver os anseios populares 
mais evidentes (saneamento básico, saúde, educação e assistência 
social), resultando em fome, miséria, ignorância [...] (BOTELHO, p. 
03) 

 

Esse descontentamento causa negação do contribuinte, diante de tantos 

impostos cobrados pelo governo brasileiro. A desconfiança de que a aplicabilidade 

do dinheiro advindos de impostos é ineficiente, se mostra constante.  
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Com a inclusão da chamada “nota fiscal eletrônica” a sonegação se 

estabiliza, mas não diminui o suficiente para promover a confiança da sociedade 

brasileira. 

A sonegação no comércio eletrônico não fica oculta da Fazenda, e não 

deixa de fazer parte dos programas de combate da Receita. 

 
Seguindo a estratégia de intensificar as ações de combate à 
sonegação fiscal, a Secretaria de Estado da Fazenda (SEF) realiza 
mais uma operação de fiscalização nesta sexta-feira, 24, desta vez 
com foco no comércio eletrônico. A Operação Correios vai verificar a 
documentação fiscal das mercadorias vendidas pela Internet. O 
trabalho será executado por oito auditores fiscais da SEF, das 8 às 
14 horas, na sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
(ECT), localizada no km 205 da BR 101, em São José [SC] 
(JUSBRASIL, 2013) 

 

Esse trabalho realizado pela SEF é uma medida que contribui com a 

tributação, entretanto, o consumidor final acaba sendo cúmplice voluntário, perde 

seu produto e o dinheiro investido. 

Os riscos que corre o consumidor final, para a Receita Estadual são 

merecidos, visto que, o consumidor é alertado em todos os meios de comunicação, 

em correspondências bancárias e até mesmo no momento da compra quando são 

exibidos comentários sobre a loja e sobre o produto. No entender da SEF foi um ato 

voluntário sua participação na sonegação, pois, na sua compra, o produto foi lhe 

cobrado com a soma do ICMS, mas a nota fiscal se não foi inidônea, não 

acompanhou o produto. 

Existem muitos programas que beneficiam o comércio de modo a 

fomentar o cumprimento de emissão ativa de notas fiscais, mas esses programas 

não beneficiam a população que poderia ser o maior aliado do governo. 

As empresas de cartões de créditos incentivam os consumidores a 

utilizarem determinado cartão e com isso acumulam pontos que podem ser 

substituídos por produtos de diferentes valores, com isso, a população estimulada 

ganha e as empresas ganham. No caso do ICMS existem possíveis soluções que 

como a referida, pode garantir ao governo o cumprimento efetivo de arrecadações 

de ICMS e cumprimento da obrigatoriedade de emissão de notas fiscais eletrônicas 

pelas empresas. Incentivar o consumidor a lucrar com notas fiscais e acrescentando 

em um programa da internet os dados necessários da nota para averiguação 

automática da Receita Estadual, acumular pontos e contribuir com as regras legais 
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seriam estratégias convenientes e econômicas para o governo. Entretanto, para os 

auditores fiscais da receita estadual do Estado do Paraná, essas ações ainda que 

animassem os consumidores não contribuiriam totalmente nos programas de 

políticas públicas do Estado, e com o fisco.   

Muitas iniciativas já foram tomadas pelos órgãos de fiscalização para 

controlar a sonegação em todo tipo de comércio em duas esferas (União e Estados), 

tais como a criação da SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, que inclui a 

NF-e – nota fiscal eletrônica, EFD – Escrituração Fiscal Digital, CT-e – 

Conhecimento de Transporte Eletrônico e a ECD – Escrituração Contábil Digital. 

Esse sistema foi instituído pelo Decreto 6.022/2007. 

Nesse sentido, a sugestão para o Estado que aqui se propõe é incluir a 

fiscalização também nas empresas de gestão de serviços e prestação de 

pagamentos que movimentam o capital do e-commerce através de Credicards. 

Essas empresas de gestão de pagamentos são poucas em relação ao 

número de empresas eletrônicas do e-commerce; o que facilitaria ao fisco receber 

prestação de contas das mesmas e contribuir satisfatoriamente com o Estado na 

fiscalização, pois tais empresas de gestão de serviços como a “PagSeguro” por 

exemplo, detêm os dados da empresa a quem prestam serviços e também dos 

consumidores. Esses dados tratam da compra, da venda e da circulação de 

mercadorias, registram o cadastro dos remetentes e destinatários (CPF ou CNPJ), 

endereço e valor da compra e registram os dados da empresa fornecedora e a 

mercadoria fornecida. Com isso, o fisco soma suas ações fiscais, identifica efeitos 

de sonegação de impostos e notifica a empresa infratora de modo mais eficiente e 

rápido. A possibilidade de essa proposta surtir efeito só depende da vontade política 

do poder legislativo, executivo e judiciário norteados pelo Estado e União. 

Observando que com esta proposta, o fisco poderá atingir também os fornecedores 

PF – Pessoas Físicas que geralmente vendem mercadorias vindas do exterior, sem 

a devida legalização no Brasil;  o que é chamado de “descaminho”. 

Em um país de capacidade para se criar as Urnas Eletrônicas, o processo 

biométrico que substitui o título de eleitor, e com a mais rápida decisão de eleitos no 

mundo diante de um regime democrático, ser lesado por sonegadores de impostos 

em comércio eletrônico não nos parece ser uma conduta difícil de se coibir. 
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CONCLUSÃO 
 
 

Otimizar informações decorrentes da não emissão de nota fiscal, e em 

decorrência disto o não pagamento do Imposto sobre Operações relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços – ICMS, percebidas por 

utentes do comércio virtual, é uma necessidade social, econômica e acima de tudo 

política. E o comércio eletrônico (e-commerce) se define por qualquer tipo de 

negócio e transação comercial que permite comunicação, circulação e negociação 

de bens e serviços por meio da Internet.  

Muitas lojas virtuais utilizam empresas de gestão de pagamento para dar 

garantia de entrega e ter garantia de recebimento do valor. Entretanto, o Estado em 

suas ações de políticas públicas prioriza fiscalizar o comércio tradicional e legal em 

espaço físico local, e que normalmente cumpre com suas contribuições fiscais, 

oferece empregos, assumem danos materiais  e ficam  prejudicados por forças 

irregulares presentes no comercio virtual. Enquanto  o consumidor raramente exige 

nota fiscal durante suas compras, mas paga o valor de uma mercadoria já com o 

imposto embutido no preço, o qual não vai para os cofres públicos ficando na mão 

do próprio comerciante gerando concorrência desleal com as empresas que o 

recolhem. Já o Estado, que por não ter os valores dos impostos recolhidos aos 

cofres públicos, devido ao fato da não emissão de nota fiscal, não tem recursos para 

efetuar  melhorias na saúde, educação, transporte público, saneamento básico, 

cultura, esporte, laser, segurança que são direitos constitucionais dos cidadãos.  

Com a efetivação da proposta apresentada, a receita poderá cruzar as 

informações com as notas fiscais emitidas e poderá cobrar os impostos que foram 

sonegados (quando não for emitida a nota fiscal). Observando também, que a 

legislação que regulará o tema, deverá conter dispositivo legal que coloque as 

empresas de gestão de pagamentos, solidárias nas  autuações fiscais quando o 

fisco não conseguir identificar quem foi a empresa ou a pessoa física que sonegou o 

tributo devido. 

Por essa razão faz-se necessário a fiscalização também nas prestadoras 

de serviços de pagamentos através de Credcards. E a sugestão é para que haja 

esta fiscalização neste tipo de modalidade de comércio, permitindo aos auditores 

fiscais o acesso aos dados das vendas efetivadas pelas empresas e das pessoas 
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físicas, para que a fiscalização possa com o cruzamento dos dados efetuarem uma 

fiscalização adequada no comércio virtual.  

Esta fiscalização é necessária para que haja um equilíbrio nas duas 

modalidades do comércio: o virtual e local.  

A fiscalização não é só para punição, mas também para regular o 

comércio. Ela faz com que o comércio tenha chances iguais de concorrência e 

contribui com a melhoria das ações de políticas publicas do Estado. 
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