Passo-a-passo para Credenciamento no DEC
1. Acessar o portal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, no endereço eletrônico:
portal.fazenda.sp.gov.br

1.1. No menu lateral direito, selecione a opção “Empresa” e clique em DEC

1.2. Alternativamente, ainda no menu lateral direito, pode-se clicar em “Catálogo de
Serviços”, selecionando a opção “DEC – Domicílio Eletrônico do Contribuinte da
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo”

1.3. Também é possível acessar a página do DEC por meio do “Acesso Rápido” que se
encontra no final da página do Portal da SEFAZ/SP. Caso o ícone do DEC não esteja
aparecendo, basta ir clicando na setinha “>” para que outros ícones de aplicativos
sejam exibidos até que o do DEC apareça.

2. A página principal do DEC será exibida. Nela, todas as informações pertinentes à
ferramenta estão disponíveis.

3. Clicando em “Serviços”, as seguintes opções são disponibilizadas:

3.1. Acesso ao DEC – Domicílio Eletrônico do Contribuinte  Esta opção direciona ao
sistema DEC.
3.2. Consulta Pública à Situação do DEC  Aqui, é possível consultar se a empresa está ou
não credenciada ao DEC. Para isso, basta inserir o CNPJ da empresa que deseja
consultar, inserir os caracteres de validação exibidos e clicar em “Buscar”. A seguinte
tela é exibida:

4. Uma forma direta de acessar o sistema DEC é pelo endereço eletrônico
https://www.dec.fazenda.sp.gov.br/DEC ou através de link no Posto Fiscal Eletrônico (PFE)
pelo portador do e-CNPJ da empresa ou por membro do quadro societário da empresa,
portador de e-CPF.
4.1. O acesso ao DEC, inclusive no momento do credenciamento, requer a utilização de
certificado digital tipo A1 ou A3 emitido conforme os critérios estabelecidos pela
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

5. Uma vez autenticado no sistema, o usuário deverá acessar o menu “Credenciamento” e,
em seguida, clicar em “Opção DEC”.
5.1. Será exibida ao usuário a lista de empresas não credenciadas para que ele possa
realizar o credenciamento ao DEC.

6. Clicar no ícone de credenciamento que fica no lado direito do nome da empresa e
confirmar o credenciamento.

7. A partir desse momento usuário terá acesso às Caixas Postais Eletrônicas DEC dos
estabelecimentos da empresa credenciada.

