
 
 

 

Procedimento Fiscal para envio de Peças em Garantia 
 
O cliente deverá enviar um e-mail com a relação dos itens ou espelho da NF-e (código Marília e 
quantidade) a serem enviados para garantia antes de emitir a DANFE, para análise MARÍLIA, no 
contato abaixo:  
 
E-mail: garantia@marilia-sa.com.br 
 
Tal envio é necessário para avaliação do custo do frete, pois em alguns casos o valor do frete é 
maior que o valor dos produtos a serem enviados, além disso, materiais enviados sem prévia 
autorização, serão devolvidos e não arcaremos com os custos do frete (ida e volta).  
Após aprovação, a NF-e deve conter o código material MARÍLIA (que é de suma importância), 
NCM, Alíquota do IPI, Alíquota de ICMS e a MVA-ST – margem de valor agregada da 
substituição tributária da época correspondente.  
Obs.: A NF-e será recusada caso as etapas acima não sejam seguidas.  
 
Em caso de dúvidas relacionadas a emissão de NF-e, entrar em contato com os canais de 
comunicação abaixo: 
E-mail: notafiscal@marilia-sa.com.br  
Skype: moema.mattos  
Fone: (11) 2842-6125. 
 

O que NÃO é aceito ao emitir NF-e em Garantia:  
 

 NF-e de Remessa para conserto (CFOP 5915 ou 6915);  

 Frete aéreo. 

 
A forma correta para emissão da NF-e em Garantia é: 

 
 Natureza da operação – Remessa em Garantia; 

 CFOP – 5949/ 5411 (São Paulo) ou 6949 / 6411 (outros Estados);  

 Os Impostos (BASE ICMS ST / ICMS ST) deverão ser destacados no CAMPO 
OBSERVAÇÃO / DADOS ADICIONAIS (para estados onde possuem substituição 
tributária); 

 IPI destacar CAMPO OBSERVAÇÃO / DADOS ADICIONAIS; 

 ICMS OPERAÇÕES PRÓPRIAS destacar no campo próprio da nota; 

 Empresas OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL NÃO precisam destacar nenhum 
imposto uma vez que não transferem crédito; 

 Enviar arquivo XML para: notafiscal@marilia-sa.com.br 

Indústria Marília de Autopeças S/A; 

 Frete de envio em garantia é por conta da Indústria Marília, quanto a reposição da 
mercadoria será realizada junto ao próximo faturamento/pedido (mediante a 
disponibilidade de produtos em estoque); 

 Escolha da transportadora e solicitação de coleta fica por conta do cliente; 

 Endereço para entrega: Rua José Campanella 70- Macedo, Guarulhos – SP, 

 CEP: 07112-100 Fone: (11) 2842-6125. 
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Modelo de NF-e a ser encaminhada: 

 

 

 

Campo A: Informar o valor do produto sem impostos (IPI/ICMS-ST)  
Campo B: Informar a Base de Cálculo do ICMS próprio (Campo A)  
Campo C: Valor do ICMS próprio (B x %ICMS)  
Campo D: Base de Cálculo do ICMS- ST, informar em Dados Adicionais (Campo H)  
Campo E: Valor do ICMS-ST, informar em Dados Adicionais (Campo H)  
Campo F: Valor do IPI, informar em Dados Adicionais (Campo H)  
Campo G: Despesas Acessórios, informar a soma de (E + F)  
Campo H: Dados Adicionais, além dos requisitos acima informar a (s) nota (s), fiscal (is)  
de origem, motivo da devolução e eventual dispositivos legais.  
Campo I: Valor total da Nota Fiscal, informar a soma de (A+G)  
Antes de enviar seus produtos, certifique-se que todos os itens são fabricados pela  
MARÍLIA.  
 

 
  
 

 

Indústria Marília de Autopeças S/A. 


