
Da indústria ao consumidor, todo mundo 
sabe que a nota fiscal é importante.

Fique atento às obrigações para evitar multas e sanções

Por isso, é essencial conhecer e entender como funcionam as obrigações fiscais ligadas a ela. 
Se você é um empreendedor ou gestor fiscal, com certeza já sabe que as mudanças trazidas 
pelo SPED na última década trouxeram benefícios, mas tornaram a fiscalização mais 
coordenada, e porque não dizer, muito mais ativa!

A NF-e tornou a emissão, o gerenciamento e o arquivamento mais prático. Em contrapartida 
aos benefícios, persistem importantes obrigações fiscais acessórias que agora são impostas 
aos contribuintes, exigindo ainda mais cuidado e informação.

Este infográfico carrega a essência do DNA da MIDAS: “entregar soluções que podem transformar seu modelo de negócio”.
Acesse nosso blog e confira outros materiais: www.midassolutions.com.br/blog.

Emitir nota fiscal é obrigatório para toda empresa. Quando não é
expedida, há multa em dois casos.

As informações da NF-e e do DANFE (Documento Auxiliar da Nota 
Fiscal Eletrônica) devem estar iguais.

Desde 2015, é obrigatório descriminar os tributos 
relativos às operações de venda de mercadorias ou 
prestação de serviços na NF-e.

Gerar a NF-e não é suficiente, você precisa enviar o 
documento ao consumidor que comprou o produto ou serviço.

O Sped Fiscal exige que o arquivo digital, com todos 
os documentos fiscais e informações, seja enviado 

dentro do prazo estipulado.

Cinco anos. Este é o período que a Receita Federal
tem para fiscalizar as obrigações relacionadas à 

NF-e. O armazenamento é pelo mesmo tempo e deve 
ser em XML. As notas impressas (DANFE) 

não precisam ser armazenadas. 

Em casos de perda ou extravio, as Secretarias da 
Fazenda não se responsabilizam pela recuperação

dos documentos. Por isso, invista em um bom 
backup e uma pasta para armazenamento digital. 

Se você possuir a Chave de Acesso de tal nota, 
conseguirá usar os serviços da Midas para recuperá-la.

Consequências 
à empresa:

Consequência da divergência: 

Consequências 
do não envio:

Consequências do descumprimento

Consequências do descumprimento

Consequências do descumprimento

50% do valor 
da operação.

multa equivalente a 100% 
do valor da operação.

multa de 50% do 
valor da venda.

multa e impedimento da empresa em participar 
de licitações e concorrências públicas.

 6 meses a 2 anos de detenção e multa de até cinco vezes o valor do tributo 
devido se a empresa não apresentar os documentos quando solicitados.

multa, apreensão e proibição de fabricação de 
produtos, suspensão temporária de atividades.

35% do valor da 
operação.

Consequências ao 
consumidor:
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Envio

Prazos

Arquivamento

Sim, o consumidor é considerado responsável pela má conduta do fornecedor.
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