MANIFESTO DO DESTINATÁRIO
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1- O que é MDe ?
O objetivo da manifestação do destinatário e trazer mais segurança nas
operações fiscais das empresas, garantindo que não houve o uso
indevido de seu CNPJ e de sua Inscrição Estadual para acobertar
operações fraudulentas de remessas de mercadorias para destinatário
diverso do indicado na Nf-e . Também proporciona segurança jurídica
no uso do crédito fiscal correspondente ,pois uma nota não poderá ser
cancelada pelo seu emitente após o registro do evento de confirmação.
Legislação e Prazos

A manifestação do destinatário já é obrigatória independentemente
do segmento econômico, o não cumprimento desta obrigação
implica em considerar a NF-e como inidônea, fazendo provas
apenas em favor do Fisco. Esse processo permite que o
destinatário da NF-e confirme ou não a sua participação na
operação fiscal envolvendo o seu CNPJ, e se manifeste sobre as
informações prestadas no documento fiscal emitido pelo seu
fornecedor.
Esta manifestação deve ser realizada por meio de quatro eventos
fiscais:

Ciência da Operação : Através deste evento, o destinatário
declara ter ciência sobre uma determinada operação destinada ao
seu CNPJ, mas não possui elementos suficientes para apresentar
a sua manifestação conclusiva sobre a operação citada.
Confirmação da Operação : O evento de “Confirmação da
Operação” pelo destinatário confirma a operação e o recebimento
da mercadoria, com isso o cliente não consegue mais fazer o
cancelamento da nota ou Carta de Correção.
Desconhecimento da Operação: O Destinatário usa o evento
“Desconhecimento da Operação” para informar ao fisco que não
reconhece uma determinada operação destinada ao seu CNPJ.
Operação Não Realizada : Este evento permite ao destinatário
registrar a declaração de “Operação não Realizada” para a
operação, inclusive com um texto de informação complementar da
justificativa desta informação.
Prazo para ser feita a manifestação
Nas operações realizadas dentro do Estado:

Nas operações interestaduais :

2- Acesso ao sistema .
Entrar pelo link : www.varitus.com.br/acesso/

Clicar na opção NOTAFAZ

Clique em NFE ,colocar L
 ogin e Senha.

3- Como se manifestar .
Após logar no sistema, acesse o menu Notas Fiscais, depois
Gerenciar Notas, insira a data de emissão das notas no campo Data
de Emissão,depois clique em P
 esquisar.

Para Manifestar nas notas o usuário tem que clicar no ícone do
Megafone. A seguinte tela será exibida:
Faça a manifestação das notas selecionando uma das operações, as
explicações sobre o que é cada uma está descrita na explicação 1 
da documentação. Após isso clique em Manifestar.
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