PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SUBSECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

REQUERIMENTO PARA CANCELAMENTO
DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)
- Anexo I -

DADOS DO REQUERENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO (Rua/av. etc.)
Nº/Complemento

BAIRRO

CEP

CIDADE

UF

TELEFONE FIXO

TELEFONE CELULAR

E-MAIL
CNPJ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS DO REPRESENTANTELEGAL
NOME

CPF

E-MAIL

TELEFONE

OBSERVAÇÃO
Para cancelamento de NFS-e “duplicada”, com “erro” ou quando o “serviço não tiver sido prestado”, informar dados da NFS-e original e substituta no quadro
“DADOS DA(S) NFS-e A SER(EM) CANCELADA(S)” abaixo.
Deverá haver a apresentação da “Declaração da não execução do serviço” sempre que o motivo de cancelamento da NFS-e for a não execução do serviço.
Além disso, havendo “erro” ou “duplicidade” na emissão do documento fiscal e tendo expirado o prazo para o cancelamento ou substituição, por meio do Sistema
Emissor de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, também deverá ser apresentada a “Declaração da não execução do serviço”.

DADOS DA(S) NFS-e A SER(EM) CANCELADA(S)
QDE Nº DA NFS-e

DATA DE
EMISSÃO

DADOS DA(S) NFS-e A SER(EM) CANCELADA(S)

VALOR TOTAL Nº DA NFS-e
QDE Nº DA NFS-e
DA NFS-e
SUBSTITUTA
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DATA DE
EMISSÃO

VALOR TOTAL Nº DA NFS-e
DA NFS-e
SUBSTITUTA

MOTIVO DOCANCELAMENTO
REQUER:

NESTES TERMOS, PEDE DEFERIMENTO.
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ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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os
efeitos,
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independentemente
termos do artigo 299 do código penalbrasileiro.
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que
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nos

ATENÇÃO!
Este requerimento deverá ser preenchido sem emendas ou rasuras, assinado pelo representante legal da empresa prestadora do serviço e conterá:
I- identificação do prestador do serviço e seu representante legal;e
II- a(s) Nota(s) Fiscal(is) a ser(em) cancelada(s) e o motivo do cancelamento.
A este requerimento devem ser juntados os seguintesdocumentos:
I- cópia da NFS-e a sercancelada;
II-cópia da NFS-e original, no caso de emissão em duplicidade;
III- cópia do documento de constituição da empresa prestadora do serviço e a última alteração contratual;
IV- original ou cópia da procuração, acompanhada da cópia do documento de identificação do representante e do representado, quando for o caso;
V- declaração da não execução do serviço, Anexo II, preenchida, sem emendas ou rasuras e assinada pelo representante legal do tomador;
VI- cópia do ato constitutivo e alteração contratual do tomador nos quais conste a representação legal, acompanhada do documento de identificação
para conferência da assinatura e no caso de procuração cópia do documento de identificação que contenha assinatura do procurador ou firma
reconhecida.
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