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Introdução
As Notas Fiscais Eletrônicas vieram 
para facilitar a vida das empresas e já 
são uma realidade no Brasil. Com elas, 
não é mais necessário imprimir e nem 
armazenar fisicamente todas as notas 
fiscais, o que reduz os custos e o risco 
de extravio. 

Mas mesmo com diversos 
benefícios ainda não são todos os 
empreendedores que sabem como ela 
funciona. Por isso criamos essa cartilha 
para ajudar a esclarecer as principais 
dúvidas sobre Nota Fiscal Eletrônica.
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Um documento emitido e armazenado 
eletronicamente, de existência apenas 
digital,  com o intuito de documentar 
uma operação de circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços 
ocorrida entre as partes, cuja validade 
jurídica é garantida pela assinatura digital 
do emitente e recepção, pelo fisco, antes 
da ocorrência do Fato Gerador.

O que é a Nota 
Fiscal eletrônica?
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A definição oficial de Nota Fiscal Eletrônica é: 

Ou seja, a Nota Fiscal Eletrônica é um documento 
digital que serve para documentar uma venda de 
produto ou uma prestação de serviço, possuindo 
validade jurídica. Ela nada mais é que a versão digital 
da nota fiscal física (“de papel”).
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Quais são 
os tipos de 
Nota Fiscal 
Eletrônica?
Existem vários tipos de Nota Fiscal 
Eletrônica. Nessa cartilha vamos 
abordar os 2 tipos mais comuns, a 
NF-e e a NFS-e:
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NF-E NFs-E

é a Nota Fiscal Eletrônica de Produtos. Como 
nome já diz, ela é responsável por registrar a venda 
de produtos. Essa nota é gerada pelo contribuinte e 
é enviada diretamente para a Secretaria da Fazenda 
Estadual (SEFAZ).

é a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços. Essa nota 
é responsável por registrar a prestação de serviços. 
Nesse caso o contribuinte gera um Recibo Provisório 
de Serviço (RPS), que é enviado para a prefeitura. A 
prefeitura gera a NFS-e e retorna ao contribuinte um 
arquivo eletrônico (XML). Mais de 500 prefeituras já 
se adequaram à NFS-e.

Para aqueles que já enviam nota fiscal física, a 
NF-e substitui as notas fiscais modelo 1/1-A.

A NFS-e substitui a Declaração de Serviço, 
um documento exigido pelo município e 

que está relacionado à cobrança do Imposto 
Sobre Serviço (ISS).

ATENÇÃO: COMO NO DISTRITO FEDERAL NÃO EXISTE PREFEITURA, 
TANTO A VENDA DE PRODUTOS QUANTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
SÃO REGISTRADAS NA NF-E E ENVIADAS PARA A SEFAZ.
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Quais as 
vantagens da 
Nota Fiscal 
Eletrônica?
A Nota Fiscal Eletrônica traz vantagens para 
todos os envolvidos na transação comercial: 
vendedor, comprador, contador, sociedade, 
e é claro, o fisco. Alguns dos benefícios são:

Economia com impressão
Uma vez que o documento é emitido 
eletronicamente. Apesar de existir a 
necessidade da impressão do Documento 
Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), 
este pode ser impresso em papel comum 
A4 (exceto papel jornal) e apenas no 
número de vias que for necessário para sua 
empresa.
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PARA O VENDEDOR

Economia com impressão 

UMA VEZ QUE O DOCUMENTO É EMITIDO ELETRONICAMENTE. APESAR 
DE EXISTIR A NECESSIDADE DA IMPRESSÃO DO DOCUMENTO AUXILIAR DA 
NOTA FISCAL ELETRÔNICA (DANFE), ESTE PODE SER IMPRESSO EM PAPEL 
COMUM A4 (EXCETO PAPEL JORNAL) E APENAS NO NÚMERO DE VIAS QUE 
FOR NECESSÁRIO PARA SUA EMPRESA.

Economia no armazenamento de documentos fiscais.

TANTO EM ESPAÇO QUANTO EM LOGÍSITICA. A RAZÃO DISSO É QUE 
ATUALMENTE OS DOCUMENTOS FISCAIS DEVEM SER GUARDADOS PELOS 
CONTRIBUINTES POR 5 ANOS CONTANDO DA DATA DO FATO GERADOR.

UMA CURIOSIDADE: SUPONHA QUE SUA EMPRESA EMITA 10 NOTAS 
FISCAIS POR DIA. EM UM MÊS VOCÊ TERÁ 200 NOTAS FISCAIS PARA 
ARMAZENAR. NO FIM DE 5 ANOS SÃO 12.000 NOTAS FISCAIS, PESANDO 
APROXIMADAMENTE 100KG.

Melhor controle dos documentos.

COM OS DOCUMENTOS FISCAIS DIGITAIS, OS PROCESSOS DE 
ORGANIZAÇÃO, GUARDA, RECUPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS 
DOCUMENTOS TORNAM-SE MUITO MAIS EFICIENTE.
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Quais as 
vantagens da 
Nota Fiscal 
Eletrônica?
A Nota Fiscal Eletrônica traz vantagens para 
todos os envolvidos na transação comercial: 
vendedor, comprador, contador, sociedade, 
e é claro, o fisco. Alguns dos benefícios são:
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PARA O COMPRADOR

Economia através da eliminação da 
digitação de notas fiscais.

UMA VEZ QUE O DOCUMENTO É EMITIDO ELETRONICAMENTE. APESAR 
DE EXISTIR A NECESSIDADE DA IMPRESSÃO DO DOCUMENTO AUXILIAR DA 
NOTA FISCAL ELETRÔNICA (DANFE), ESTE PODE SER IMPRESSO EM PAPEL 
COMUM A4 (EXCETO PAPEL JORNAL) E EM APENAS UMA VIA.COMUM 
A4 (EXCETO PAPEL JORNAL) E APENAS NO NÚMERO DE VIAS QUE FOR 
NECESSÁRIO PARA SUA EMPRESA.

Redução de erros de escrituração.

DEVIDO À ELIMINAÇÃO DE ERROS DE DIGITAÇÃO DE NOTAS FISCAIS.

Melhor controle dos documentos.

COM OS DOCUMENTOS FISCAIS DIGITAIS, OS PROCESSOS DE 
ORGANIZAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DOS DOCUMENTOS 
TORNAM-SE MUITO MAIS EFICIENTE.
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CONTINUA  →

Quais as 
vantagens da 
Nota Fiscal 
Eletrônica?
A Nota Fiscal Eletrônica traz vantagens para 
todos os envolvidos na transação comercial: 
vendedor, comprador, contador, sociedade, 
e é claro, o fisco. Alguns dos benefícios são:
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PARA O CONTADOR

Simplicidade.

SIMPLIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL.

Melhor controle dos documentos.

DA MESMA FORMA QUE PARA OS VENDEDORES E COMPRADORES, 
OS PROCESSOS DE ORGANIZAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DOS 
DOCUMENTOS TORNAM-SE MUITO MAIS EFICIENTE

Oportunidades

SERVIÇOS E CONSULTORIA LIGADOS À NF-E.
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Quais as 
vantagens da 
Nota Fiscal 
Eletrônica?
A Nota Fiscal Eletrônica traz vantagens para 
todos os envolvidos na transação comercial: 
vendedor, comprador, contador, sociedade, 
e é claro, o fisco. Alguns dos benefícios são:
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PARA A SOCIEDADE

Redução do consumo de papel. 

IMPACTO POSITIVO EM TERMOS ECOLÓGICOS.

Incentivo ao uso de novas tecnologias.

Padronização dos relacionamentos eletrônicos entre 
as empresas.

Surgimento de oportunidades de negócios e 
empregos na prestação de serviços ligados a NF-e.
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Quais as 
vantagens da 
Nota Fiscal 
Eletrônica?
A Nota Fiscal Eletrônica traz vantagens para 
todos os envolvidos na transação comercial: 
vendedor, comprador, contador, sociedade, 
e é claro, o fisco. Alguns dos benefícios são:
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PARA O FISCO

Aumento na confiabilidade na Nota Fiscal.

Melhoria no processo de controle fiscal.

POSSIBILITANDO UM MELHOR INTERCÂMBIO E COMPARTILHAMENTO DE 
INFORMAÇÕES ENTRE OS FISCOS.

Redução de custos.

NO PROCESSO DE CONTROLE DAS NOTAS FISCAIS CAPTURADAS PELA 
FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO.

Diminuição da sonegação 

AUMENTO DA ARRECADAÇÃO SEM AMPLIAÇÃO DE CARGA TRIBUTÁRIA.

Melhor controle dos documentos. 

DA MESMA FORMA QUE PARA OS OUTROS ENVOLVIDOS, OS PROCESSOS 
DE ORGANIZAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DOS DOCUMENTOS 
TORNAM-SE MUITO MAIS EFICIENTE.
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Quem é obrigado a 
emitir Nota Fiscal 
Eletrônica?
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A obrigatoriedade de emissão varia bastante. Para a NF-
e, apesar de existir uma lei mor, cada estado possui suas 
próprias obrigações. O mesmo acontece para a NFS-e, 
apesar de existir uma lei mor, cada cidade define quem deve 
ou não emití-la. 

Ou seja, documentar todas as obrigações de NF-e e NFS-e 
consumiria milhares de páginas e tenho certeza que não 
ajudaria você. Somado a isso há também o fato das leis 
mudarem constamente, o que tornaria essa cartilha inútil.

A melhor forma de ter certeza se sua empresa é ou não 
obrigada a emitir NF-e e NFS-e é entrar em contato com 
seu contador.
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Como 
começo a 
utilizar a 
Nota Fiscal 
Eletrônica?
Agora que você já conhece bem o 
que é a Nota Fiscal Eletrônica, deve 
estar se perguntando como começar 
a emitir essas notas na sua empresa, 
certo?
 
Para realizar a emissão, tanto de NF-e 
quanto de NFS-e, é necessário seguir 
3 passos:
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Escolher qual software 
emissor será utilizado.

Comprar certificado 
digital. 

Realizar o 
Credenciamento 
(solicitar da SEFAZ ou 
prefeitura a autorização 
para emissão online);

ATENÇÃO:
É PRÉ-REQUISITO PARA A EMISSÃO DE 

NOTA FISCAL ELETRÔNICA ACESSO A UM 
COMPUTADOR COM INTERNET.

1 -
2 -
3 -
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PASSO 1.

Escolhendo 
o software 
emissor
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Como você já sabe, existem dois tipos de 
Nota Fiscal Eletrônica, a NF-e e a NFS-e. 
Para cada uma delas existem diferentes 
meios de realizar a emissão.
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Software Emissor da SEFAZ-SP

É recomendado para as empresas que emitem um volume muito baixo de 
notas fiscais, pois cada nota faturada deve ser digitada novamente nesse 
sistema. Esse retrabalho torna inviável o uso desse software em empresas que 
possuem um volume maior que 10 notas/semana. 

Utilizar o Software Emissor da SEFAZ-SP também aumenta a chance de erros 
pois aumenta a possibilidade do usuário digitar alguma informação errada. 

Por última ainda há a questão da segurança: as notas emitidas pelo Software 
Emissor da SEFAZ-SP são guardadas em arquivos no seu computador, sendo 
facilmente corrompidos ou até excluído, mesmo que por engano.

O download pode ser feito em 
http://www.emissornfe.fazenda.sp.gov.br/ 
É necessário um certificado digital A1 ou A3 para realizar a emissão. Fique 
tranquilo, mais adiante vamos falar sobre certificados digitais.

Nota fiscal 
Eletrônica
de Produtos 
(NF-e)
Existem 2 meios diferentes 
para realizar a emissão de 
NF-e: utilizando o Software 
Emissor da SEFAZ-SP ou um 
Sistema Específico.

PASSO 1. Escolhendo o software emissor
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Sistema Específico

Sistemas Específicos para a emissão de NF-e normalmente são integrados 
com outras áreas da empresa, como o faturamento. Isso aumenta a eficiência 
da empresa pois não é necessário redigitar as notas: os dados da nota são 
carregados diretamente do faturamento. 

Os Sistemas Específicos também podem ser online, o que significa que 
você não precisa se preocupar em armazenar suas Notas Fiscais Eletrônicas 
(lembre-se: Notas Fiscais devem ser guardadas por 5 anos).

Nesse caso as Notas Fiscais Eletrônicas ficam armazenadas na nuvem, o que 
é muito mais seguro que armazenar as notas em seu computador.

É necessário um certificado digital (A1 ou A3, dependendo do sistema 
escolhido) para realizar a emissão.

Nota fiscal 
Eletrônica
de Produtos 
(NF-e)
Existem 2 meios diferentes 
para realizar a emissão de 
NF-e: utilizando o Software 
Emissor da SEFAZ-SP ou um 
Sistema Específico.

PASSO 1. Escolhendo o software emissor
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Portal da Prefeitura

Emitir NFS-e utilizando o Portal da Prefeitura de sua cidade apresenta 
quase todas as mesmas desvantagens que emitir uma NF-e pelo Software 
Emissor da SEFAZ-SP. Cada nota faturada na sua empresa deve ser digitada 
novamente no Portal da Prefeitura, tornando inviável o uso em empresas 
que possuem um volume maior que 10 notas/semana. Utilizar o Portal da 
Prefeitura também aumenta a chance de erros pois aumenta a possibilidade 
do usuário digitar alguma informação errada.

Como cada prefeitura possui um Portal diferente, sugerimos que você procure 
o Portal de sua cidade em sites de busca como o Google. Basta procurar por 
“emissão NFS-e SUA CIDADE”. É necessário um certificado digital A1 para 
realizar a emissão.

Sistema Específico

Utilizar um Sistema Específico para a emissão de NFS-e possui as mesmas 
vantagens que citamos quando falamos da emissão de NF-e.

Nota Fiscal 
Eletrônica 
de Serviços 
(NFS-e)
Para a emissão de NFS-e 
também existem 2 meios: 
pelo Portal da Prefeitura de 
sua cidade ou por um sistema 
específico.

PASSO 1. Escolhendo o software emissor
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PASSO 2.

Comprando 
o Certificado 
Digital
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Antes da emissão a Nota Fiscal Eletrônica 
precisa ser assinada digitalmente. Essa 
assinatura digital possui o mesmo objetivo 
que a assinatura tradicional: garantir a 
autoria de um documento.
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De forma simplificada, essa assinatura é realizada por meio de 
um Certificado Digital emitido no nome da sua empresa. Esse 
Certificado pode vir em 2 formatos: A1 (digital) ou A3 (token físico). 

Antes de realizar a compra é imprescindível saber qual é o formato 
aceito pelo software emissor que você escolheu.

Quem emite os Certificados Digitais são as Autoridades 
Certificadoras (AC). Elas são empresas autorizadas pela Receita 
Federal a realizar esse trabalho. No site da Receita Federal há uma 
lista constantamente atualizada que possui todas as AC 
(http://www.receita.fazenda. gov.br/atendvirtual/solicemrenrevcd.htm).

Para comprar o Certificado Digital basta entrar no site da AC de sua 
preferência, escolher o Certificado que deseja comprar e realizar 
a solicitação e pagamento online. Após isso você será solicitado a 
comparecer até uma Autoridade de Registro (AR) que são empresas 
responsáveis por identificar presencialmente os solicitantes de 
Certificados Digitais.

PASSO 2. Comprando o Certificado Digital
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PASSO 2. Comprando o Certificado Digital
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Após a AR validar a veracidade dos dados informados na solicitação 
online a AC realiza a emissão do Certificado.

Duas das mais conhecidas AC’s brasileiras são a Serasa Experian e 
a CertiSign. Você pode comprar seu Certificado Digital dessas AC’s 
clicando nos links abaixo:

SERASA EXPERIAN
http://serasa.certificadodigital.com.br/produtos/para-emissao-de-nf-e/

CERTISIGN
http://www.certisign.com.br/certificado-digital/para-empresa/nfe

Com o Certificado em mãos o próximo passo é realizar o 
credenciamento.responsáveis por identificar presencialmente os 
solicitantes de Certificados Digitais.
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PASSO 3.

Realizando o 
Credenciamento
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Para emitir uma Nota Fiscal Eletrônica é 
necessário possuir autorização do orgão 
responsável. No caso de NF-e esse orgão é a 
SEFAZ estadual, na NFS-e o responsável é a 
prefeitura. 
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PASSO 3. Realizando o Credenciamento
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Essa autorização pode ser obtida por meio de um credenciamento 
que na maioria dos casos é feito pelo seu contador. Porém é 
possível você mesmo realizar esse credenciamento via internet. 

Como o site para fazer o credenciamento varia de estado para 
estado e de cidade para cidade, nossa sugestão é procurar em sites 
de busca como o Google por “credenciamento nf-e SEU ESTADO” 
ou “credenciamento nfs-e SUA CIDADE”. 

Após realizar o credenciamento online o orgão responsável pode 
demorar até 15 dias para fornecer a autorização.

Pronto! Agora sua empresa está pronta para a emitir Notas 
Fiscais Eletrônicas.
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CONCLUSÃO
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Aderir à Nota Fisca Eletrônica traz inúmeros 
benefícios para os envolvidos e principalmente 
para quem faz a emissão. A empresa passa a 
economizar com impressão e armazenamento 
de notas, além de manter um melhor controle 
dos documento. O meio-ambiente também 
agradece pois a quantidade de papel envolvido 
diminui.

Usando um software emissor que seja integrado 
a empresa emissora economiza tempo pois 
não há necessidade de digitar as mesmas 
informações duas vezes, uma no faturamento e 
outra na emissão da nota.
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