
ORIENTAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DO VAF 

 

1. DAMEF/VAF 

• A partir de 2020 (VAF ano-base 2019) a Declaração Anual do Movimento Econômico Fiscal – 

DAMEF do contribuinte Débito/Crédito ou Isento/Imune será apurada pela SEF/MG através dos 

arquivos de Escrituração Fiscal Digital – EFD e deverá ser validada pelo contribuinte, na forma e 

prazo a serem definidos em legislação a ser publicada em breve.  

•   Contribuintes do regime de recolhimento Simples Nacional terão o VAF apurado pela SEF através 

de dados declarados em PGDAS-D, DEFIS ou DASN-SIMEI, entregues à Receita Federal do Brasil. 

A entrega das declarações é feita pelos contribuintes débito/crédito e isento/imune, através do 

programa VAF, disponível no endereço eletrônico:  

 

 

2. Programa VAFPR 

 

• O acompanhamento da entrega das declarações do VAF dos municípios é feito através do 

programa VAFPR, disponível no site da SEF/MG: 

http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/declaracoes_demonstrativos/vaf/obtervafpr.ht

m 

• As AF e municípios devem baixar o programa VAFPR, conforme orientações no endereço 

eletrônico acima. 

• O acompanhamento dos dados e valores declarados pelo contribuinte é feito com base nos 

arquivos de contribuintes ATIVOS e de RETORNOS, ambos enviados pela SAIF/SEF. Após 

recebimento, os arquivos devem ser baixados no aplicativo VAFPR;  

• Os arquivos de ATIVOS contêm os dados dos contribuintes obrigados à entrega do VAF, o de 
RETORNO, os dados e as informações transmitidas à SEF através do programa VAF, pelos 
CONTRIBUINTES; 

• Tendo em vista que o envio das informações de dados e valores da DAMEF/VAF aos 
municípios é efetivado através de e-mail cadastrado no programa “DISTVAF” com a 
possibilidade de cadastramento de um único responsável, torna-se necessário os 
procedimentos abaixo: 

Para receber os dados declarados pelos contribuintes e processados pela SEF, é necessário 
que o responsável pelo acompanhamento do VAF municipal esteja com e-mail cadastrado 
junto a Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais/SAIF. Para tanto, deverá 
preencher o formulário “Cadastramento de e-mail das Prefeituras”, documento este 
assinado pelo Prefeito Municipal ou Procurador Municipal. A alteração do responsável 
somente será efetivada após o recebimento de novo cadastro devidamente instruído. As 
associações municipais poderão ser indicadas para receber essas informações; ou, ainda, 
receberem quando o Prefeito não indicar seu respectivo representante municipal. O 
formulário de cadastramento deverá ser enviado ao e-mail saifvaf@fazenda.mg.gov.br ou à 
SEF/SAIF/DICADE/DVAF via correio (Divisão de Valor Adicionado Fiscal – SAIF/DVAF Cidade 
Administrativa Rodovia Papa João Paulo II, 4001 Edifício Gerais, 7º andar – Bairro Serra Verde 
CEP 31630-901 - Belo Horizonte/MG) ou através da Administração Fazendária de sua 
circunscrição. 

http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/declaracoes_demonstrativos/vaf/obtervafpr.htm
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/declaracoes_demonstrativos/vaf/obtervafpr.htm
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/declaracoes_demonstrativos/vaf/files/cadastroprefeitura.zip
mailto:saifvaf@fazenda.mg.gov.br


Para agilizar o processo de cadastramento, as prefeituras poderão enviar o formulário 
devidamente preenchido, carimbado e assinado pelo prefeito através do e-mail declarado 
nesse pela prefeitura. 
 
As informações do VAF são repassadas apenas através do sistema, sendo que este meio de 
comunicação é por e-mail e o programa permite apenas o cadastramento de um endereço 
eletrônico. Assim, a prefeitura deve escolher em qual e-mail deseja receber os arquivos. A 
partir disso, os informativos e os dados são enviados apenas para o e-mail cadastrado. Caso 
haja necessidade para outros setores do município, este poderá repassá-lo. 

 

• Quando do envio dos arquivos de Ativo ou Retorno, são anexadas mensagens no e-mail 
encaminhado pela SAIF/SEF com informativos para AF e/ou comunicados às Prefeituras, com 
informações/orientações e procedimentos que deverão ser observados para apuração e 
acompanhamento do VAF. 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.1  Baixar os Arquivos de ATIVOS e RETORNO 

          Ao receber o arquivo de ativos: 

• Instalar o programa VAFPR13, versão 3.01.00; 

• Capturar o arquivo de ativos no Programa VAFPR13 (botão Capturar – opção  Contribuintes 
Ativos).  

 
 

 
 
 



 
 
 
 

• Após a captura dos Ativos, entrar em “Contribuintes Ativos” onde contém a lista de 
contribuintes obrigados a entrega do VAF no município, os dados cadastrais, o responsável e o 
valor do VAF do ano anterior: 

 

 
 
 



 

 

 

Ao receber o arquivo de retorno: 

• Capturar o arquivo de retorno do VAF (botão Capturar – opção Retorno com Declarações).  
Observação: Se ainda não estiver capturado o ativo, capturar sempre o último arquivo de 
ativo recebido. 

 

 

 

 

 

• Após a captura do arquivo de retorno: 
 

• Acessando o botão “Declarações” visualizamos as declarações entregues (inclusive, 
se a mesma foi aceita ou recusada através de display na tela); 



 

 

 

• Através do “histórico” visualizamos o motivo de recusa e/ou ocorrência, e as declarações 
que foram substituídas ou entregues pelo contribuinte;  



 

 

• Em “responsável”, pode-se verificar o responsável pelo contribuinte, assim como o telefone 
e o e-mail para contato: 

 

 

 

 

 

• Clicando na declaração, serão abertos todos os dados da declaração para análise e 
verificação de possíveis erros: 

 



 

 

 

 

 

• Clicando em “relatórios” têm-se as opções para gerar os relatórios abaixo e poderão 
inclusive gerá-los em EXCEL, bastando marcar a opção desejada e no rodapé da tela, marcar 
“Exportar para Excel”. É possível obter através destes relatórios diversas informações 
importantes para acompanhamento do VAF e controle da entrega das declarações. 



 

 

 

 


