Manual REFIS

SISCAF

CAMPANHA DE PAGAMENTO
O CRO informará o site da campanha de pagamento para o usuário.
Acessando a campanha, a seguinte página será apresentada:

Nela, o usuário informa o número de seu registro e seu CPF para logar e ter
acesso às campanhas de pagamento existentes nos Serviços Online. Ao entrar,
o usuário seleciona a campanha do REFIS (no caso, demos o nome de REFIS –
2021), como pode-se ver na imagem abaixo:

Clica-se em continuar a fim de seguir para tela informando às dívidas que
podem ser escolhidas para serem utilizadas na campanha vigente. Essa tela
também informa o total atualizado dos débitos elegíveis para pagamento. Caso
desejado, o usuário pode obter mais informações da dívida ao clicar na seta para
baixo, existente na opção do débito escolhido.

Após a seleção da dívida pretendida, clica-se em PAGAR ao lado de
“SELECIONAR TODOS” ou no canto inferior direito da tela. Na página ao qual o
usuário será redirecionado, deve-se escolher a forma de pagamento: se será à
vista ou parcelado. Para se obter o desconto no débito, o usuário deve
escolher a opção “PARCELADO”. O pagamento à vista será o valor integral.

Clicando-se em “Boleto”, como mostrado na imagem acima, o usuário é
direcionado à tela dos Serviços Online onde escolhe uma opção de parcelamento.
No sistema só é possível parcelar apenas em uma vez, ganhando um desconto.
Porém, no cartão, como será mostrado posteriormente, é possível parcelar em

mais. Escolhe-se a única opção de parcelamento existente e concorda com os
termos, podendo, assim, seguir para efetuar o pagamento:

Na próxima página, o usuário pode visualizar o termo confissão de dívida,
onde realiza o download do mesmo, ou ver os parcelamentos e imprimir os
boletos.

Escolhendo a segunda opção, o usuário será redirecionado para a tela do
parcelamento, onde pode-se optar em pagar com desconto à vista no boleto ou
parcelado no cartão. Também é possível imprimir o termo de confissão
novamente.

A opção “Pagar em boleto” irá abrir, em uma tela avulsa, o pdf do mesmo
para download. Já a opção “Pagar com cartão” direcionará o usuário à tela de
pagamento do SelfPay, onde insere-se informações do cartão e escolhe-se a
quantidade de parcelamentos.

