DIRETRIZES DE PAGAMENTO
Ref.: Processo de Pagamento a Fornecedores
Os dados necessários para os pagamentos por meio de crédito em conta corrente bancária
devem ser informados, única e exclusivamente, por meio do questionário de cadastro na
ferramenta de compras SAP Ariba.
Os pagamentos de fornecimentos de bens e serviços serão efetuados da seguinte forma:
•

Por meio de depósito em sempre conta corrente para a Instituição Financeira indicada
pelo fornecedor.

•

A liquidação dos títulos fica restrita aos dias das praças de pagamento da GOL Linhas
Aéreas Inteligentes S.A. em São Paulo – SP.

IMPORTANTE:
•

Os fornecedores não devem utilizar o e-mail fornecedoresgol@voegol.com.br, para
envio de Nota Fiscal.

•

O sistema de pagamentos da GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. não prevê
pagamentos por meio de boletos bancários. Os pagamentos são efetuados apenas
através de crédito em conta corrente correspondente ao CNPJ da empresa
fornecedora. Para tanto, é imprescindível o preenchimento do questionário de
cadastro do fornecedor na ferramenta de compras SAP Ariba.

Ref.: Recebimento de Notas Fiscais de Serviços
•

Somente serão aceitas Notas Fiscais de Serviços com emissão e envio entre os dias 01
(um) e 20 (vinte) de cada mês, para a Central de Notas no e-mail
(centraldenotas@voegol.com.br), de cada mês, para os devidos recolhimentos dos
tributos retidos dentro do prazo legal.

•

A Nota Fiscal não deve mencionar o período de prestação dos serviços e seu mês de
competência, anterior a data de emissão da nota fiscal. Exemplo: período de
prestação de 10.11.2018 a 09.12.2018 ou prestação de serviços relativa ao mês xx/xx.

•

A Nota Fiscal deve conter obrigatoriamente: o número do pedido de compra (PO) e
número da linha da descrição do pedido. Exemplo: Serviços de consultoria pedido
número 6300012345 (linha 10).

•

Preencher o Código da Lei Complementar 116 e Código de Serviço do Município no
campo específico da Nota Fiscal. Quando não houver campo específico, destacar em
informações adicionais ou observações.

•

Destacar o INSS e a redução da base de cálculo no campo específico da Nota Fiscal.
Quando não houver campo específico, destacar em informações adicionais ou
observações, conforme determinação dos artigos 126 a 128 da IN RFB nº 971/2009.

•

Destacar as retenções federais (PIS, COFINS, CSLL, IR) no campo específico da Nota
Fiscal. Quando não houver campo específico, destacar em informações adicionais ou
observações. O valor da retenção deve ser informado no documento fiscal (artigo 1º, §
10, da IN SRF nº 459/2004). O prestador do serviço deverá informar no documento
fiscal os valores a serem retidos pela fonte pagadora, inclusive, as condições de
isenção, não incidência, alíquota zero ou medida judicial, com o respectivo
enquadramento legal para não sofrer a retenção de todos os tributos conforme a
natureza do serviço (artigo 2º, §§ 1º a 3º, da IN SRF nº 459/2004).

•

Caso o fornecedor tenha adesão a alguma lei, liminar ou Regime Especial, que tenha
redução de um tributo retido, o mesmo deve especificar no corpo da nota fiscal.

•

Preencher a informação do Domicílio Fiscal (município da prestação dos serviços) no
campo específico da Nota Fiscal. Quando não houver campo específico, destacar em
informações adicionais ou observações.

•

Caso o serviço seja Prestado Fora do Município de Origem, e o município destinatário
exija o cadastro (CENE, CPOM, CEPOM, DANFOM, DANFS-e, DSR, RANFS ENTRE
OUTROS), mencionar em informações adicionais ou observações que está devidamente
cadastrado, caso contrário será retido o ISS de acordo com a alíquota do serviço para o
município de destino.

IMPORTANTE:
•

As notas fiscais físicas, caso emitidas, devem ser enviadas para os seguintes endereços
de acordo com sua classificação:
o

Notas Fiscais de Serviços:
GOL Linhas Aéreas Inteligentes S/A
Expedição CGH – Central de Notas
Praça Lineu Gomes, S/Nº Portaria 3 – Aeroporto - CEP:04626-900, São Paulo/SP

o

Notas Fiscais Produtos e Mercadorias: Enviar para endereço do requisitante.

Ref.: Contato em Caso de Dúvidas
•

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail fornecedoresgol@voegol.com.br.

Atenciosamente,
GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

