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Retrospectiva
•Emenda Constitucional 42 (dez/2003)

•II ENAT (Ago/2005): SPED e NF-e

•ENCAT: Piloto NF-e (set/05 a set/06)

•NF-e: entrada em produção (set/06)

•NF-e incluída no PAC (jan/07)

•Obrigatoriedade segmento (abr/08)
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Retrospectiva
•Projeto Piloto: (set/05 a set/06)
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Modelo Atual de Tributação do ICMS
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Modelo Proposto
SPED - Sistema Público 
de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal Digital

Escrituração Contábil Digital
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Premissas
•Proposta unificada (27 UF e RFB)

•Marco na relação Fisco x Contribuinte

•Mínimo impacto para o Contribuinte

•Etapa inicial da transformação do processo 
tributação

•Promoção do B2B
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O que não é NF-e
•Compra Legal

•Compra Confirmada

•NF-e da Prefeitura de Salvador 
(medicamentos)

•Nota Fiscal Paulista

•NF-e da Prefeitura de SP
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Conceito de NF-e
É 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.
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Modelo Operacional
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DANFE: Documento Auxiliar da NF-e
•Representação gráfica da NF-e 

•Impresso em papel A4 comum

•Acoberta transporte da mercadoria

•Permite consulta da respectiva NF-e

•Facilita a transição cultural
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DANFE: Documento Auxiliar da NF-e
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Base Legal
Nacional
•Ajuste SINIEF 07/05, e alterações

•Ato COTEPE 14/07, e alterações

•Protocolo ICMS 10/07, e alterações

Disponível em www.nfe.fazenda.gov.br
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Base Legal
Protocolo ICMS 10/07 e alterações
•Fixa obrigatoriedade de emissão de por 
segmento econômico

•Protocolo ICMS 68/2008, de 14/07/2008: 
alteração mais recente do Protocolo 10/2007

•Segmentos descritos a seguir:
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Obrigatoriedade em 01/04/08
I - fabricantes de cigarros;

II – distribuidores ou atacadistas de cigarros;

III - produtores, formuladores e importadores de 
combustíveis líquidos, assim definidos e autorizados por 
órgão federal competente;

IV - distribuidores de combustíveis líquidos, assim 
definidos e autorizados por órgão federal competente;

V - transportadores e revendedores retalhistas – TRR, 
assim definidos e autorizados por órgão federal 
competente;
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Obrigatoriedade em 01/12/08

VI - fabricantes de automóveis, camionetes, utilitários, 
caminhões, ônibus e motocicletas;

VII - fabricantes de cimento;

VIII – fabricantes, distribuidores e comerciante atacadista 
de medicamentos alopáticos para uso humano;

IX – frigoríficos e atacadistas que promoverem as saídas 
de carnes frescas, refrigeradas ou congeladas das 
espécies bovinas, suínas, bufalinas e avícola; 
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Obrigatoriedade em 01/12/08

X - fabricantes de bebidas alcoólicas inclusive cervejas e 
chopes; 

XI – fabricantes de refrigerantes;

XII – agentes que no Ambiente de Contratação Livre (ACL), 
vendam energia elétrica a consumidor final;

XIII – fabricantes de semi-acabados, laminados planos ou 
longos, relaminados, trefilados e perfilados, de aço;

XIV – fabricantes de ferro-gusa.
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Obrigatoriedade em 01/04/09
XV - importadores de automóveis, camionetes, utilitários, 
caminhões, ônibus e motocicletas;
XVI - fabricantes e importadores de baterias e 
acumuladores para veículos automotores;
XVII - fabricantes de pneumáticos e de câmaras-de-ar;
XVIII – fabricantes e importadores de autopeças;
XIX - produtores, formuladores, importadores e 
distribuidores de solventes derivados de petróleo, assim 
definidos e autorizados por órgão federal competente;
XX – comerciantes atacadistas a granel de solventes 
derivados de petróleo;
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Obrigatoriedade em 01/04/09
XXI - produtores, importadores e distribuidores de 
lubrificantes e graxas derivados de petróleo, assim 
definidos e autorizados por órgão federal competente;
XXII - comerciantes atacadistas a granel de lubrificantes e 
graxas derivados de petróleo;
XXIII - produtores, importadores, distribuidores a granel, 
engarrafadores e revendedores atacadistas a granel de 
álcool para outros fins;
XXIV – produtores, importadores e distribuidores de GLP –
gás liquefeito de petróleo, assim definidos e autorizados 
por órgão federal competente;
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Obrigatoriedade em 01/04/09
XXV – produtores e importadores GNV – gás natural 
veicular;
XXVI - atacadistas de produtos siderúrgicos e ferro gusa;
XXVII - fabricantes de alumínio, laminados e ligas de 
alumínio;
XXVIII – fabricantes de vasilhames de vidro, garrafas PET e 
latas para bebidas alcoólicas e refrigerantes; 
XXIX - fabricantes e importadores de tintas, vernizes, 
esmaltes e lacas;
XXX– fabricantes e importadores de resinas 
termoplásticas;
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Obrigatoriedade em 01/04/09
XXXI – distribuidores, atacadistas ou importadores de 
bebidas alcoólicas, inclusive cervejas e chopes; 
XXXII – distribuidores, atacadistas ou importadores de 
refrigerantes;
XXXIII - fabricantes, distribuidores, atacadistas ou 
importadores de extrato e xarope utilizados na fabricação 
de refrigerantes;
XXXIV - atacadistas de bebidas com atividade de 
fracionamento e acondicionamento associada;
XXXV– atacadistas de fumo beneficiado;
XXXVI – fabricantes de cigarrilhas e charutos;
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Obrigatoriedade em 01/04/09
XXXVII– fabricantes e importadores de filtros para cigarros;
XXXVIII – fabricantes e importadores de outros produtos 
do fumo, exceto cigarros, cigarrilhas e charutos;
XXXIX– processadores industriais do fumo.
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Base Legal
Estadual
•RICMS BA Art. 192: inclui a NF-e como 
documento fiscal

•RICMS BA Art. 231-A a 231-S: especifica a 
NF-e e sua sistemática operacional, conforme 
o Ajuste SINIEF
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Situação Atual
•Mais de 20 milhões de NF-e, desde 
15/09/2006

•9 UF com sistemas próprios

•7 UF usando a Sefaz Virtual do Ambiente 
Nacional

•11 UF usando a Sefaz Virtual do Rio Grande 
do Sul
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Situação Atual
•Sefaz/BA

•Mais de 800 mil NF-e

•151 estabelecimentos em produção

•118 estabelecimentos em teste
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Credenciamento como Emissor
•Procedimentos no site www.sefaz.ba.gov.br / 
Nota Fiscal / NF-e / Como se tornar emissor 
de NF-e

•Requerer o credenciamento na Inspetoria de 
sua circunscrição

•Acessar o ambiente de testes

•Proceder conforme orientações
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Vantagens da NF-e
•Transparência fiscal

•Redução de erros de escrituração

•Simplificação de obrigações acessórias

•Redução do consumo de papel

•Compartilhamento de informações entre 
Fiscos
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Vantagens da NF-e
•Redução da concorrência desleal

•Redução de custos de aquisição e 
armazenamento de formulários

•Suporte à escrituração digital

•Aumenta a eficiência da fiscalização


