CAMPANHA GACC
NOTA FISCAL PAULISTA

CARTILHA
COLOQUE EM DOAÇÃO AUTOMÁTICA PARA O
GACC OS SEUS CUPONS FISCAIS COM SEU CPF

MUDANÇAS NA DOAÇÃO DE NOTA FISCAL PAULISTA
O sistema da Nota Fiscal Paulista (NFP) foi alterado pelo Governo do Estado de São
Paulo em janeiro de 2018, e determina que:





Notas Fiscais sem CPF ficam para o Governo;
Não haverá mais urnas para a captação de cupons;
Não haverá mais o cadastrador;
Um cupom poderá gerar até R$ 250,70, independente do valor da compra.

ATIVE A DOAÇÃO AUTOMÁTICA DE SEUS CUPONS FISCAIS COM SEU CPF
PARA O HOSPITAL DO GACC
Segue o passo a passo para ativar a doação automática:

1º Passo: Acessar: https://www.nfp.fazenda.sp.gov.br
2º Passo: Clique em Consumidor e preencha os dados com CPF e senha (Se não for
cadastrado entre no campo Novos Cadastros e faça seu cadastro), em seguida clique
em Acessar.

3º Passo: Ao acessar o painel de comando entre na aba Entidades em seguida clique
em Doação de Cupons com CPF (Automático).

4º Passo: No painel de Adesão à doação automática de documento fiscal com CPF,
selecione no campo Período - Anual. Logo abaixo em Pesquisar Entidade tique o
campo Por Município/Razão Social/Área de Atuação.
Área de Atuação escolha Saúde
Município escreva São José dos Campos
Razão Social escreva GACC e depois clique em Pesquisar
Ao final da pesquisa tique o cadastro do GACC Grupo de Assistência à Criança com
Câncer em seguida confirme a doação automática.

5º Passo: Quando finalizado o cadastro as informações do GACC estarão dispostas
como na imagem a baixo.

Dessa forma todos os cupons fiscais que você colocar o seu CPF serão
automaticamente destinados ao Hospital do GACC sem necessidade de
nenhum tipo de digitação.
Vamos convidar todos a destinar seus cupons fiscais com CPF
automaticamente para o Hospital do GACC, e assim garantir o sorriso de
centenas de crianças jovens com câncer.

CONTAMOS COM VOCÊ!

