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1 Conceito
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1. Conceito

Considera-se Nota Fiscal Eletrônica - NF-e o documento emitido e armazenado 
eletronicamente, de existência apenas digital, com o intuito de documentar operações 
e prestações, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e 
autorização de uso pela administração tributária da unidade federada do contribuinte, 
antes da ocorrência do fato gerador.

Isto significa que a NF-e impressa não terá validade visto que sua existência é apenas 
digital. 

Portanto, a NF-e será utilizada para substituir a nota fiscal em papel e sua validade 
jurídica será garantida pela assinatura digital do emitente e pela Autorização de Uso da 
NF-e.
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2. Benefícios

O objetivo da NF-e é trazer grandes benefícios tanto para os contribuintes quanto para 
as administrações tributárias.

Para o emissor da NF-e:

- redução de custos de impressão, de aquisição de papel, de envio do documento 
fiscal, de armazenagem de documentos fiscais. Além da simplificação de obrigações 
acessórias, como a dispensa de AIDF e a redução de tempo de parada de caminhões 
em Postos Fiscais de Fronteira.

Para o receptor da NF-e:

- eliminação de digitação de notas fiscais na recepção de mercadorias e consequente 
redução de erros de escrituração decorrente da digitação dessas notas fiscais, bem 
como o planejamento de logística de entrega pela recepção antecipada da informação 
da NF-e.
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3 Obrigatoriedade 
de emissão
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3. Obrigatoriedade de emissão
São obrigados a utilizar a Nota Fiscal Eletrônica, nas operações de vendas internas e 
interestaduais, dentro outros:

a) fabricantes de cigarros;

b) distribuidores ou atacadistas de cigarros;

c) produtores, formuladores e importadores de combustíveis líquidos, assim definidos e 
autorizados por órgão federal competente, exceto em relação à gasolina de aviação (GAV) e 
ao querosene de aviação (QAV);

d) distribuidores de combustíveis líquidos, assim definidos e autorizados por órgão federal 
competente, exceto em relação à gasolina de aviação (GAV) e ao querosene de aviação 
(QAV); e

 e) transportadores e revendedores retalhistas - TRR, assim definidos e autorizados por órgão 
federal competente, exceto em relação à gasolina de aviação (GAV) e ao querosene de 
aviação (QAV).



8

4 Dispensa
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4. Dispensa

É dispensada a utilização da NF-e nos seguintes casos:

a) por estabelecimento de contribuinte que não pratique, nem tenha praticado as 
atividades previstas como obrigatórias à utilização do documento eletrônico há pelo 
menos 12 (doze) meses, ainda que a atividade seja realizada em outros 
estabelecimentos do mesmo titular;

b) nas operações realizadas fora do estabelecimento, relativas às saídas de mercadorias 
remetidas sem destinatário certo, desde que os documentos fiscais relativos à remessa 
e ao retorno sejam NF-e; e

c) nas operações realizadas por contribuinte distribuidor ou atacadista de cigarros, ou 
distribuidor, atacadista ou importador de bebidas alcoólicas, inclusive cervejas e chopes, 
e de refrigerante, que tenha como atividade preponderante o comércio atacadista, 
desde que o valor das operações com cigarros ou bebidas não tenha ultrapassado 5% 
(cinco por cento) do valor total das saídas do exercício anterior.



10

5 Legislação
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5. Legislação

● Ajuste Sinief nº 7/2005, o qual instituiu o referido mecanismo e o Documento Auxiliar 
de Nota Fiscal Eletrônica – DANFE.

● Protocolos ICMS nºs 10/2007 e 42/2009.
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