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BENEFÍCIO FISCAL

1. O Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – PRÓ –
DF II tem por finalidade ampliar a capacidade da economia local na produção de
bens e serviços e na efetiva geração de emprego, renda, receita tributária, e de
promover o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal (art. 1° do
Decreto n° 24.430/2004).

2. Nesse sentido o benefício fiscal visa à suspensão da exigibilidade ou da redução
de até 100% (cem por cento) da base de cálculo dos tributos abaixo, o qual só
poderá ser concedido à pessoa jurídica ou à firma individual que obrigatoriamente
seja beneficiada com o benefício econômico (art. 6° e 21 do Decreto n°
24.430/2004):
a) Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis por Natureza ou
Acessão Física e de Direitos Reais sobre Imóveis – ITBI, na aquisição de imóvel
destinado à implantação do empreendimento;
b) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, pelo período
de até 04 (quatro) anos, contado do exercício seguinte à data de expedição do
Relatório de Vistoria, emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
atestando o início da execução do cronograma de obras referente ao projeto
aprovado;
c) Taxa de Limpeza Pública - TLP, pelo período de até 04 (quatro) anos, contado
do exercício seguinte à data de expedição do Relatório de Vistoria, emitido pela
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, atestando o Início de Implantação do
Projeto.
d) Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA, para veículos
exclusivamente de transporte de cargas, desde que o documento fiscal de
aquisição tenha sido emitido por contribuinte estabelecido no Distrito Federal, pelo
período de até 02 (dois) anos, contado da data de expedição do Relatório de
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Vistoria, emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, atestando o Início
de Implantação do Projeto;

3. O incentivo do ITBI somente será concedido para os empreendimentos
enquadrados nos Programas de Promoção de Desenvolvimento Econômico
Integrado e Sustentável do Distrito Federal – PRÓ-DF e PRÓ-DF II, cujos projetos
tenham sido aprovados até 15 de julho de 2007, por ocasião da opção de compra e
venda, mediante lavratura da escritura pública, mesmo que não tenham escriturado
o imóvel objeto do incentivo econômico, na forma da legislação do Pró/DF e Pró/DF
II, conforme dispõe o inciso V, artigo 4º, da Lei nº 3.830, de 14/03/2006 (art. 2° da
Portaria n°291 – SEDECT de 10/11/2009).

4. No ato da solicitação do Benefício Fiscal, o interessado deverá apresentar a
seguinte documentação, com cópias autenticadas ou cópias e originais (art. 1° da
Portaria n° 291 – SEDECT de 10/11/2009):
a) requerimento elaborado pela empresa solicitando o(s) incentivo(s);
b) cópia dos atos constitutivos da empresa e posteriores alterações (caso atos
consolidados, apresentar declaração simplificada expedida pela Junta Comercial);
c) cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
d) comprovante de inscrição e de situação no cadastro fiscal do Distrito Federal –
CF/DF;
e) certidão negativa de débitos/GDF;
f) certidão negativa de débitos – INSS;
g) certidão de regularidade do FGTS – CRF (CEF);
h) certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais - DRF, emitida pela
Secretaria da Receita Federal;
i) certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
j) certidão de adimplência com suas obrigações junto a TERRACAP;
k) comprovar mediante declaração formal, que seus sócios ou o titular da empresa
não estejam respondendo por crimes previstos nas Leis nº 1.521 de 26 de
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dezembro de 1951, 7.492 de 16 de Junho de 1986, 8.137 de 27 de dezembro de
1990, 9.605 de 12 de fevereiro de 1.988 e 9.613 de 03 de março de 1998;
l) atestado/declaração de início de implantação;
m) cópia da última GFIP paga;
n) cópia do Projeto de Viabilidade Econômico-Financeira apresentado para o
incentivo econômico;
o) cópia da Resolução/COPEP que aprova o Projeto de Viabilidade EconômicoFinanceira (incentivo econômico);
p) cópia do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra
assinado com a TERRACAP;
q) cópia do Atestado de Implantação Definitivo (se houver);
r) cópia da Escritura Pública de compra e venda firmada com a Terracap (se
houver);
s) apresentar documento do veículo e nota fiscal de aquisição em nome da
empresa (quando se tratar de incentivo de IPVA);
t) apresentar quadro demonstrativo de recolhimento mensal do ICMS e/ou ISS dos
24 (vinte e quatro) meses anteriores a solicitação e previsões anuais para os
próximos 04 (quatro) anos (exigido apenas para empresas enquadradas junto a
SEF/DF como regime normal de apuração);
u) Cópia dos comprovantes de pagamentos de impostos (ICMS e/ou ISS) dos
últimos 24 (vinte e quatro) meses (exigido apenas para empresas enquadradas
junto a SEF/DF como regime normal de apuração).
5. O modelo de requerimento de benefício fiscal está disponível no site da SDE:
www.sde.df.gov.br> serviços > documentos do PRO-DF II > requerimento de
benefício fiscal.

6. A empresa fará jus à suspensão quando possuir apenas o Atestado de Início de
Implantação emitido no processo de benefício econômico.
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7. A empresa fará jus à redução da base cálculo quando possuir, além do Atestado de
Início de Implantação, também o do Atestado de Implantação Definitivo.

8. Expedido o Atestado de Implantação Definitivo, a suspensão da exigibilidade será
substituída pela redução da base cálculo, cujo prazo para fins da redução da base
de cálculo contar-se-á a partir da expedição do atestado de início de implantação
do projeto (§2° do art. 21, do Decreto n° 24.430/2004).

9. O benefício fiscal é efetivado através de ato declaratório emitido pela Secretaria de
Estado de Fazenda do Distrito Federal.

10. O cancelamento dos benefícios fiscais dar-se-á em descumprimento a qualquer um
dos dispositivos da legislação do PRÓ/DF II, e ensejará o pagamento dos tributos
cuja exigibilidade foi suspensa, acrescidos de multa, juros e atualização monetária
(§3° do art. 21, do Decreto n° 24.430/2004).

11. No caso de redução da base de cálculo dos tributos dar-se-á o cancelamento dos
benefícios fiscais, em descumprimento a qualquer um dos dispositivos da
legislação do PRÓ-DF II, e ensejará o pagamento dos tributos relativo apenas ao
período do não cumprimento da exigibilidade (art. 6° da Portaria n°291 – SEDECT
de 10/11/2009).

12. O percentual da suspensão da exigibilidade dos tributos e da redução da base de
cálculo a serem concedidos será de acordo com a utilização do imóvel, conforme
laudo da vistoria realizada no endereço incentivado (art. 7° da Portaria n°291 –
SEDECT de 10/11/2009).
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13. Quando realizada vistoria e a empresa encontrar-se com as obras em andamento e
funcionando parcialmente, a mesma fará jus à suspensão de até 100% (cem por
cento) da exigibilidade dos tributos (art. 8° da Portaria n°291 – SEDECT de
10/11/2009).

14. Quando se tratar de solicitação de benefício fiscal para empresas optantes pelo
Simples Nacional, assim entendidas as inscritas no cadastro fiscal do Distrito
Federal – CF/DF, a análise não demandará pontuação (art. 9° da Portaria n° 291 –
SEDECT de 10/11/2009).

15. As empresas não enquadradas na forma do item anterior demandarão de
pontuação (art. 10 da Portaria n°291 – SEDECT de 10/11/2009).

16. Após a publicação do ato declaratório, o processo retornará à Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Econômico - SDE, para fins de acompanhamento anual do
benefício fiscal.

17. O acompanhamento anual do benefício fiscal concedido será revisado pela SDE
durante o seu período de fruição.

18. O período de fruição será de até 04 (quatro anos) para IPTU e TLP, bem como de
02 (dois) anos para IPVA.

19. O beneficiário deverá apresentar para fins de manutenção do benefício os
seguintes documentos:
a) cópia do Cartão de Pessoa Jurídica – CNPJ;
b) comprovante de inscrição e de situação no cadastro fiscal do Distrito Federal –
CF/DF;
c) certidão negativa de débitos/GDF; d) certidão negativa de débito - INSS;
d) certidão de regularidade do FGTS – CRF (CEF);
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e) certidão de adimplência com suas obrigações junto a TERRACAP;
f) cópia das GFIP’s pagas dos últimos 06 (seis) meses;
g) certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais - DRF, emitida pela
Secretaria da Receita Federal;
h)certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

20. O atendimento ao interessado será realizado na Unidade de Atendimento ao
Empresário – UAE, através de atendimento presencial ou telefônico.

21. As informações contidas nesta cartilha tomam como referência as Leis nº 3.196, de
29/09/2003, nº 3.266, de 30/12/2003, n° 3.830 de 14/03/2006 e o Decreto nº
24.430, de 02/03/2004, bem como a Portaria n° 291- SDE de 10/11/2009.

