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O Sped e a NF-eO Sped e a NF-e

SPED – SPED – Sistema Público de Escrituração DigitalSistema Público de Escrituração Digital

  Nota Fiscal eletrônica

  Escrituração Fiscal Digital

  Nota Fiscal de Serviços eletrônica

  Conhecimento de Transporte eletrônico

  Escrituração Contábil Digital



  

O PROJETO NF-eO PROJETO NF-e



  

Projeto NF-e: Breve HistóricoProjeto NF-e: Breve Histórico
 Jul/2004: I ENAT, embrião da Nota Fiscal eletrônicaJul/2004: I ENAT, embrião da Nota Fiscal eletrônica
 Out/2005: publicado o Ajuste SINIEF 07/05Out/2005: publicado o Ajuste SINIEF 07/05
 Abr/2006: tem início a fase piloto (19 empresas Abr/2006: tem início a fase piloto (19 empresas 

voluntárias): NF-e sem valor tributário com emissão voluntárias): NF-e sem valor tributário com emissão 
simultânea de NF modelo 1/1-Asimultânea de NF modelo 1/1-A

 Set/2006: empresas voluntárias iniciam emissão de Set/2006: empresas voluntárias iniciam emissão de 
NF-e com validade tributáriaNF-e com validade tributária

 Abr/2007: publicado o Protocolo ICMS 10/07, Abr/2007: publicado o Protocolo ICMS 10/07, 
estabelecendo a primeira obrigatoriedade (para abril estabelecendo a primeira obrigatoriedade (para abril 
de 2008)de 2008)

 Jul/2007: adesão do Paraná ao projeto NF-eJul/2007: adesão do Paraná ao projeto NF-e
 Abr/2008 em diante: massificaçãoAbr/2008 em diante: massificação



  

Projeto NF-e: ObjetivoProjeto NF-e: Objetivo

Implantação de um modelo nacional de Implantação de um modelo nacional de 
documento fiscal eletrônico para a substituição documento fiscal eletrônico para a substituição 
da sistemática de emissão do documento fiscal da sistemática de emissão do documento fiscal 

em papel que acoberta as operações com em papel que acoberta as operações com 
mercadorias entre empresas (NF modelo 1/1-A)mercadorias entre empresas (NF modelo 1/1-A)



  

A NOTA FISCAL ELETRÔNICAA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
NF-eNF-e



  

NF-e: ConceitoNF-e: Conceito

Considera-se Nota Fiscal eletrônica – NF-e Considera-se Nota Fiscal eletrônica – NF-e 
o documento emitido e armazenado o documento emitido e armazenado 

eletronicamente, de eletronicamente, de existência apenas existência apenas 
digitaldigital, com o intuito de documentar , com o intuito de documentar 

operações e prestações, cuja operações e prestações, cuja validade validade 
jurídicajurídica é garantida pela  é garantida pela assinatura digitalassinatura digital  

do emitente e do emitente e autorização de uso autorização de uso pela pela 
administração tributária da unidade administração tributária da unidade 
federada do contribuinte, federada do contribuinte, antes da antes da 

ocorrência do fato geradorocorrência do fato gerador



  

NF-e: Atributos FundamentaisNF-e: Atributos Fundamentais

Arquivo digital
(XML)

Assinatura Digital
do emitente

Autorização de Uso
pelo Fisco

NF-e NF-e 
documento fiscaldocumento fiscal
  validade jurídicavalidade jurídica



  

NF-e: CaracterísticasNF-e: Características
 Garantia de autoria, integridade e não repúdio Garantia de autoria, integridade e não repúdio 

através de assinatura digital do emitente (certificado através de assinatura digital do emitente (certificado 
digital ICP Brasil)digital ICP Brasil)

 Leiaute definido em legislação específica (Manual de Leiaute definido em legislação específica (Manual de 
Integração – Contribuinte)Integração – Contribuinte)

 Deve conter uma chave de acesso (conjunto de 44 Deve conter uma chave de acesso (conjunto de 44 
dígitos que identificam univocamente uma NF-e)dígitos que identificam univocamente uma NF-e)

 Envio ao Fisco para solicitar autorização de uso Envio ao Fisco para solicitar autorização de uso 
antes da saída da mercadoriaantes da saída da mercadoria

 Documento digital no formato XML com transmissão Documento digital no formato XML com transmissão 
via internet através da tecnologia “Web Services”via internet através da tecnologia “Web Services”



  

NF-e: CaracterísticasNF-e: Características
 Modelo "55", série de 000 a 999, numeração de 001 Modelo "55", série de 000 a 999, numeração de 001 

a 999.999.999a 999.999.999
 Uma vez autorizada, a NF-e não pode ser alteradaUma vez autorizada, a NF-e não pode ser alterada
 É vedado o uso de números em duplicidade ou É vedado o uso de números em duplicidade ou 

reaproveitamento de números inutilizados ou reaproveitamento de números inutilizados ou 
canceladoscancelados

 Substitui exclusivamente as NFs modelo 1/1-A ou Substitui exclusivamente as NFs modelo 1/1-A ou 
(mais recentemente) as NF modelo 4(mais recentemente) as NF modelo 4

 Possui uma representação impressa denominada Possui uma representação impressa denominada 
"DANFE", Documento Auxiliar da NF-e"DANFE", Documento Auxiliar da NF-e



  

O DANFEO DANFE



  

DANFE: ConceitoDANFE: Conceito

O Documento Auxiliar da Nota Fiscal eletrônica O Documento Auxiliar da Nota Fiscal eletrônica 
(DANFE) é uma (DANFE) é uma representação gráficarepresentação gráfica  

simplificada da Nota Fiscal eletrônica, impresso simplificada da Nota Fiscal eletrônica, impresso 
em papel comum, em única via, devendo conter em papel comum, em única via, devendo conter 
impressos, em destaque, a chave de acesso e o impressos, em destaque, a chave de acesso e o 

código de barras. O DANFE código de barras. O DANFE não é uma nota fiscal não é uma nota fiscal 
nem a substituinem a substitui



  

DANFE: CaracterísticasDANFE: Características

 Deve acompanhar o trânsito de mercadoriasDeve acompanhar o trânsito de mercadorias
 Pode servir de comprovação de entrega (colher Pode servir de comprovação de entrega (colher 

assinatura do destinatário)assinatura do destinatário)
 Pode ser utilizado para escrituração da NF-e (apenas Pode ser utilizado para escrituração da NF-e (apenas 

caso o destinatário não seja ele mesmo emitente de caso o destinatário não seja ele mesmo emitente de 
NF-e)NF-e)

 Impresso em papel comum, exceto papel jornalImpresso em papel comum, exceto papel jornal
 O conteúdo dos campos do DANFE deve refletir o O conteúdo dos campos do DANFE deve refletir o 

conteúdo dos respectivos campos do arquivo digital conteúdo dos respectivos campos do arquivo digital 
da NF-eda NF-e

 Deve conter impresso o protocolo e a data da Deve conter impresso o protocolo e a data da 
autorização de usoautorização de uso



  

DANFE: CaracterísticasDANFE: Características

 Sua impressão é de inteira e exclusiva Sua impressão é de inteira e exclusiva 
responsabilidade do contribuinteresponsabilidade do contribuinte

 Somente pode ser impresso após a NF-e obter Somente pode ser impresso após a NF-e obter 
autorização de usoautorização de uso

 Pode conter outros elementos gráficos (logos Pode conter outros elementos gráficos (logos 
promocionais, por exemplo)promocionais, por exemplo)

 Seu leiaute pode ser alterado, dentro dos limites Seu leiaute pode ser alterado, dentro dos limites 
estabelecidos na legislaçãoestabelecidos na legislação

 Seu conteúdo tem de ser impresso de forma legívelSeu conteúdo tem de ser impresso de forma legível
 Podem ser impressas outras informações em seu Podem ser impressas outras informações em seu 

versoverso



  

DANFE: ModeloDANFE: Modelo



  

MODELO OPERACIONALMODELO OPERACIONAL



  

NF-e: Modelo OperacionalNF-e: Modelo Operacional

Vendedor
(Emitente de NF-e)

Emitente solicita
autorização de uso
da NF-e ao Fisco
Arquivo XML

assinado

Fisco recepciona
e realiza validações

SEFA/PR

Comprador

Autorização
de uso

NF-e
Autorizada Receita Federal

Fisco destino
Suframa

NF-e autorizada
DANFE impresso

Comprador consulta a
NF-e na SEFA/PR

ou na RFB ou Fisco destino



  

Regras GeraisRegras Gerais

 As regras técnicas relativas à emissão de NF-e As regras técnicas relativas à emissão de NF-e 
(leiaute de arquivos, padrões de comunicação, etc.) (leiaute de arquivos, padrões de comunicação, etc.) 
são definidos no "Manual de Integração"são definidos no "Manual de Integração"

 Uma NF-e pode ser autorizada, rejeitada ou Uma NF-e pode ser autorizada, rejeitada ou 
denegadadenegada

 A autorização de uso A autorização de uso não significa chancelamento não significa chancelamento 
da operação pelo Fiscoda operação pelo Fisco::
➔ NF-e emitida/utilizada com dolo, fraude, simulação ou erro NF-e emitida/utilizada com dolo, fraude, simulação ou erro 

será considerada inidônea mesmo se obteve autorização será considerada inidônea mesmo se obteve autorização 
de uso. O mesmo se aplica ao DANFEde uso. O mesmo se aplica ao DANFE



  

Regras GeraisRegras Gerais

 O contribuinte emitente deve disponibilizar a NF-e ao O contribuinte emitente deve disponibilizar a NF-e ao 
seu cliente, imediatamente após obter a autorização seu cliente, imediatamente após obter a autorização 
de usode uso

 Tanto o emitente quanto o destinatário devem Tanto o emitente quanto o destinatário devem 
armazenar as NF-e pelo prazo prescricionalarmazenar as NF-e pelo prazo prescricional

 O destinatário deve verificar a existência e O destinatário deve verificar a existência e 
integridade da NF-eintegridade da NF-e

 O O destinatário não emitentedestinatário não emitente de NF-e pode armazenar  de NF-e pode armazenar 
o DANFE em vez do arquivo digitalo DANFE em vez do arquivo digital

 É vedado ao destinatário a aceitação de qualquer É vedado ao destinatário a aceitação de qualquer 
outro documento que não a NF-e nos casos em que outro documento que não a NF-e nos casos em que 
o emitente é obrigado ao usoo emitente é obrigado ao uso



  

OBRIGATORIEDADE DE USO DE OBRIGATORIEDADE DE USO DE 
NF-eNF-e



  

Data de Data de 
InícioInício

Quantidade de Quantidade de 
Ramos Ramos 

EconomicosEconomicos

Quantidade de Quantidade de 
estabelecimentos estabelecimentos 
atingidos (ativos)atingidos (ativos)

01/04/0801/04/08 55 285285
01/12/0801/12/08 99 973973
01/04/0901/04/09 2525 1.9841.984
01/09/0901/09/09 5454 9.3749.374
01/04/1001/04/10 239239 14.33114.331
01/07/1001/07/10 6868 18.54718.547
01/10/1001/10/10 249249 19.52019.520
01/12/10*01/12/10* 3939 1.5661.566

TotalTotal 688688 66.58066.580

Obrigatoriedades de Uso NF-eObrigatoriedades de Uso NF-e

* A partir de 01/12/2010 inicia-se também algumas obrigatoriedades "por * A partir de 01/12/2010 inicia-se também algumas obrigatoriedades "por 
operações": independente de ramo econômico, deve ser emitida NF-e nas operações": independente de ramo econômico, deve ser emitida NF-e nas 
operações com operações com órgãos públicosórgãos públicos, , interestaduaisinterestaduais e de  e de comércio exteriorcomércio exterior

É vedado o uso É vedado o uso 
da Nota Fiscal da Nota Fiscal 

modelo 1/1-A ao modelo 1/1-A ao 
contribuinte contribuinte 

obrigado a emitir obrigado a emitir 
NF-eNF-e



  

 Contribuinte enquadrado no regime "MEI" Contribuinte enquadrado no regime "MEI" 
(Microeempreendedor Individual)(Microeempreendedor Individual)

 Contribuinte fabricante de aguardente/vinho com Contribuinte fabricante de aguardente/vinho com 
faturamento anual inferior a R$360 milfaturamento anual inferior a R$360 mil

 Operações de venda/compra Operações de venda/compra parcialparcial na  na 
venda/compra "ambulante"venda/compra "ambulante"

 Operações de entrada de sucata de metal quando Operações de entrada de sucata de metal quando 
inferior a 200Kg diáriosinferior a 200Kg diários

Obrigatoriedade: exceçõesObrigatoriedade: exceções



  

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 
RELACIONADOS À NF-eRELACIONADOS À NF-e



  

 O emitente pode solicitar o cancelamento de NF-e O emitente pode solicitar o cancelamento de NF-e 
autorizadaautorizada

 O cancelamento só pode ser solicitado caso o fato O cancelamento só pode ser solicitado caso o fato 
gerador não tenha ocorrido (não houve a circulação gerador não tenha ocorrido (não houve a circulação 
da mercadoria) ou se a operação foi acobertada por da mercadoria) ou se a operação foi acobertada por 
outra NF-eoutra NF-e

 O prazo máximo para solicitar o cancelamento de O prazo máximo para solicitar o cancelamento de 
NF-e é 168 horas (7 dias), contadas do momento em NF-e é 168 horas (7 dias), contadas do momento em 
que foi concedida a autorização de uso da NF-eque foi concedida a autorização de uso da NF-e

 Assim como o pedido de autorização de NF-e, o Assim como o pedido de autorização de NF-e, o 
pedido de cancelamento é realizado via sistemapedido de cancelamento é realizado via sistema

CancelamentoCancelamento



  

 Havendo quebra na sequência de numeração das Havendo quebra na sequência de numeração das 
NF-e autorizadas, o emitente deve solicitar a NF-e autorizadas, o emitente deve solicitar a 
inutilização da numeração de NF-einutilização da numeração de NF-e

 O pedido de inutilização de número não utilizado O pedido de inutilização de número não utilizado 
deve ser solicitado até o 10º dia do mês subsequentedeve ser solicitado até o 10º dia do mês subsequente

 Os pedidos de inutilização ficam disponíveis para Os pedidos de inutilização ficam disponíveis para 
consulta pública na Internetconsulta pública na Internet

 ATENÇÃO: uma NF-e jamais é inutilizada. O que se ATENÇÃO: uma NF-e jamais é inutilizada. O que se 
inutiliza é a inutiliza é a numeraçãonumeração de NF-e de NF-e

 Assim como o pedido de autorização de NF-e, o Assim como o pedido de autorização de NF-e, o 
pedido de inutilização é realizado via sistemapedido de inutilização é realizado via sistema

InutilizaçãoInutilização



  

LEGISLAÇÃO NACIONAL E LEGISLAÇÃO NACIONAL E 
ESTADUALESTADUAL



  

Legislação Nacional e EstadualLegislação Nacional e Estadual
NACIONALNACIONAL ESTADUALESTADUAL

Ajuste SINIEF 07/2005 de 30/09/2005:Ajuste SINIEF 07/2005 de 30/09/2005:
Institui nacionalmente a Nota Fiscal 
eletrônica e o DANFE, especificando 
as regras gerais para esses 
documentos
Autoriza os Estados a estabelecer 
obrigatoriedade de emissão de NF-e 
por meio de Protocolo ICMS

Anexo IX do Regulamento do ICMS/PR:Anexo IX do Regulamento do ICMS/PR:

Implementa o Ajuste SINIEF 07/2005 
na legislação estadual

Protocolos ICMS 10/2007 e 42/2009: Protocolos ICMS 10/2007 e 42/2009: 
Estabelecem a obrigatoriedade de 
uso de NF-e
Determinam que a obrigatoriedade 
aplica-se a todas as operações 
dos estabelecimentos atingidos
Estabelecem os casos de dispensa 
da obrigatoriedade

Normas de Procedimento Fiscal - NPF Normas de Procedimento Fiscal - NPF 
nº 041/2009 e nº 095/2009:nº 041/2009 e nº 095/2009:

Implementam na legislação estadual 
as obrigatoriedades de uso de NF-e 
contidas, respectivamente, nos 
Protocolos ICMS 10/2007 e 42/2009



  

Legislação Nacional e EstadualLegislação Nacional e Estadual
NACIONALNACIONAL ESTADUALESTADUAL

Ato COTEPE 33/2008Ato COTEPE 33/2008
Estabelece prazos de cancelamento 
de NF-e e de transmissão de NF-e 
emitida em contingência

Ato COTEPE 49/2009Ato COTEPE 49/2009
Aprova o Manual de Integração  
versão 4.01 (versão NF-e 2.00)

Ato COTEPE 06/2010Ato COTEPE 06/2010
Cria as especificações técnicas de 
formulários de segurança

Norma de Procedimento Fiscal - NPF nº Norma de Procedimento Fiscal - NPF nº 
050/2008050/2008

Estabelece regras para 
credenciamento para emissão de NF-
e no Paraná

Norma de Procedimento Fiscal - NPF nº Norma de Procedimento Fiscal - NPF nº 
112/2009112/2009

Regulamenta a comunicação da 
impossibilidade de confirmação da 
existência de NF-e

Convênio ICMS 96/2009Convênio ICMS 96/2009
Dispõe sobre fabricação, 
distribuição e aquisição de 
formularios de segurança

ATENÇÃOATENÇÃO! A NF-e deverá ! A NF-e deverá 
obedecer as regras gerais obedecer as regras gerais 
para documentos fiscais, para documentos fiscais, 
naquilo que couber. Ou naquilo que couber. Ou 

seja, vale normalmente para seja, vale normalmente para 
a NF-e as regras gerais de a NF-e as regras gerais de 

documentos fiscaisdocumentos fiscais



  

FIMFIM

Portais da NF-e na InternetPortais da NF-e na Internet
Estadual: www.sped.fazenda.pr.gov.brEstadual: www.sped.fazenda.pr.gov.br

Nacional: www.nfe.fazenda.gov.brNacional: www.nfe.fazenda.gov.br
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