Cuidado!
Se vier escrito:

Parece, mas não é.

Pedido
Controle Interno
Orçamento
Nota de Controle

você não está recebendo um documento fiscal.

Se você fizer sua parte, exigindo o
documento fiscal, este pode ser o resultado:

Saúde
Escolas

Urbanização

Educação
Fiscal

Compromisso de cada um.
Benefício para todos nós.

Limpeza
urbana
Transportes

Se algum estabelecimento
não o tratar como cidadão,
recusando-se a fornecer
o documento fiscal,
comunique-se com a
repartição fazendária.

Lazer
Estradas

Segurança

www.fazenda.mg.gov.br

?

Nota Fiscal
ou
Cupom
Fiscal.
Devo pedir?

10 razões
para ajudar
você a se
decidir.
1

- É a sua garantia no caso de
compras de mercadorias e
serviços;

2

- É obrigação do estabelecimento fornecer a nota ou cupom
fiscal para qualquer comprador;

3
4
5
6
7

- É direito seu como consumidor/comprador;

8
9
10

- É o comprovante de sua compra;

Viu como ser cidadão é importante?
Mas o que eu devo exigir:
nota fiscal ou cupom fiscal?

Emissor de
Cupom Fiscal,

você pede a nota.
Confira abaixo
como identificar a
verdadeira nota fiscal:

Aí, vai depender do estabelecimento comercial.
Se ele tiver máquina de emitir cupom chamada
EMISSOR DE CUPOM FISCAL, com uma etiqueta
fixada na máquina, estará de acordo com a lei
e vai fornecer a você um CUPOM FISCAL igual a este
Nome e identificação
do estabelecimento

- Parte do que você pagou pela mercadoria ou serviço é imposto;
- É a comprovação de que você pagou imposto;
- Mensalmente, o estabelecimento repassa aos cofres públicos
esse imposto pago por você;
- Se o estabelecimento não lhe entregar a nota ou cupom fiscal, o
imposto que você já pagou em sua compra pode não ser repassado
ao Estado;

Se a loja não tiver

Etiqueta

Nº do cupom
Código e descrição
do produto
Quantidade e preço
unitário

Alíquota do
imposto
Valor total por produto
(quantidade x preço unitário

Identificação do
equipamento

Total do cupom

- O produto da arrecadação de impostos é destinado a obras e
serviços nas áreas de saúde, educação, segurança, entre outras;

Símbolo “BR”
estilizado

Grande total
coficiado

- Exigir a nota ou cupom fiscal é um exercício de cidadania.

No canto de baixo, deve aparecer a expressão BR. Lembre-se de verificar
se o valor registrado é exatamente igual ao que você pagou.

Lembre-se de verificar se o valor da nota coincide com o valor que você pagou.

