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INFORMAÇÕES IMPORTANTES:  

• Só é permitido tirar nota fiscal de venda de mercadoria que foi adquirida com nota 
fiscal.  Ex: Se a empresa não compra refrigerante no nome da empresa, não poderá 
vender refrigerante com nota fiscal. 

• Só é valido para a Contabilidade, compra de mercadoria adquirida no nome da 
empresa. 

•  Não é permitido tirar nota fiscal sem especificar claramente o tipo de mercadoria, valor 
unitário, quantidade e valor total. 

• Não é permitido escrever na nota fiscal venda diária, nem em nota série D (Consumidor 
final) 

• A fiscalização exige que tire pelo menos uma nota fiscal por dia. Não é permitido tirar 
nota fiscal semanal. 

• Nas notas fiscais modelo 1 (bloco grande), tem que informar claramente todos os 
dados do Cliente. Essas informações são importantes para a entrega correta do 
SINTEGRA. 

• Todos os valores têm que estar legíveis na via da Contabilidade. Gentileza passar 
caneta quando estiver ilegível. 

• Gentileza enviar para a Contabilidade, junto com as notas fiscais de venda, relatório de 
notas canceladas. 

• Enviar para a contabilidade mensalmente, notas fiscais de serviços tomados por sua 
empresa. (Essa informação tem que ser prestada a Prefeitura até o dia 20 do mês 
subseqüente ao mês da emissão da nota fiscal) 

• Enviar mensalmente: impostos pagos, contas de água, luz, telefone, aluguel.  

• A empresa que receber mercadoria acompanhada do DANFE (DOCUMENTO 
AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA) está obrigada a consultar no site da 
Receita Estadual (www.portalnfe.fazenda.mg.gov.br) se este DANFE foi autorizado 
pelo Estado. A consulta da autenticidade do DANFE é de responsabilidade do 
adquirente da mercadoria.    

• A empresa tem que emitir de nota fiscal de venda um valor que no mínimo pague todas 
as suas despesas: Compra, água, luz, telefone, aluguel, honorário Contábil, impostos, 
folha de pagamento, retirada a pro labore e etc. 
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• Só é permitido cancelar nota fiscal com todas as vias anexadas no bloco, sem faltar 
canhoto. Ainda que todas as vias estejam no bloco, venda cancelada é somente aquela 
em que a mercadoria não saiu da empresa, em outros casos, o correto é fazer uma 
devolução de venda. 

• Escrever nas notas canceladas o motivo do cancelamento: Ex: Nome errado, Valor 
errado, data errada e etc. A nota cancelada não pode ser destacada do bloco. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Raysa Martins 

 


