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O Estado de Minas Gerais promoveu alteração no Anexo V do RICMS-MG/2002 , que versa sobre a emissão 

de documentos fiscais e livros fiscais. 

Em face da recente regulamentação da NFC-e, se fez necessário adequar a redação de alguns artigos do referido 

Anexo. Entre eles encontramos as disposições sobre a emissão de nota fiscal englobada pelo segmento de 

combustível, prevalecendo a seguinte redação: 

"Art. 12 [...] 

[...] 

§ 3º Tratando-se de estabelecimento varejista de combustíveis derivados ou não de petróleo, poderá ser emitida 

nota fiscal englobando os abastecimentos ocorridos no mês, desde que observado o seguinte: 

I - seja emitido, no momento do abastecimento, Cupom Fiscal ou Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFC-

e -, modelo 65, nestes consignando os números da placa e do hodômetro do veículo abastecido, os quais 

passarão a fazer parte integrante da nota fiscal global; 

II - seja indicado: 

a) no campo "Informações Complementares", o número do Cupom Fiscal que acobertou a saída da mercadoria, 

na hipótese de emissão de NF, modelo 1 ou 1-A, global; 

b) na hipótese de emissão de NF-e global: 

1 - no campo "Chave de acesso da NF-e referenciada", a chave de acesso da NFC-e emitida; 

2 - no grupo "Informações do Cupom Fiscal referenciado", os dados do Cupom Fiscal emitido." 

Também foi alterada a redação do art. 36-P, referente a contingência da NFC-e, e ainda é importante salientar a 

revogação do item 4, alínea “a”, VIII, do art. 36-C do Anexo V. 

O § 1º do art. 12 do Anexo V, também precisou ter nova redação em face de nova regulamentação da Taxa 

Florestal, estabelecida pelo Decreto nº 47.580/2018 . 
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