QUAIS AS DIFERENÇAS ENTRE
A NF-E, NFC-E E A NFS-E?
DESCUBRA AQUI!

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
PRODUTO (NF-E): MODELO 55
A NF-e veio substituir a emissão do
documento ﬁscal em papel, e tem
validade jurídica mediante assinatura
digital do remetente.
Visa simpliﬁcar as obrigações dos
contribuintes e permitir ao Fisco o
acompanhamento em tempo real das
operações comerciais envolvendo
circulação de mercadorias.
A natureza das operações pode ser:
compra e venda, devolução, remessa,
importação e exportação, industrialização,
retorno de reparo, entre outras.

INFORMAÇÕES-CHAVE
•
•
•
•
•

chave numérica de acesso que comprova
a autenticidade da NF-e;
dados comerciais do emitente,
destinatário e transportadora (cabeçalho);
quantidade, descrição e tributos aplicáveis
sobre os produtos;
valor total dos impostos e da operação.

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA (NFC-E): MODELO 65
Emitida no varejo para o consumidor ﬁnal
e armazenada eletronicamente.
Substitui a nota ﬁscal de venda ao
consumidor (modelo 2) e o documento
gerado pelo Emissor de Cupom Fiscal (ECF).
A impressão de DANFE é automatizada,
dispensando homologação de
hardwares ou softwares junto ao Fisco.

INFORMAÇÕES-CHAVE
•
•
•
•
•
•

chave de acesso e QR Code;
informações comerciais da empresa emissora
(cabeçalho);
quantidade e descrição dos produtos ou serviços;
informação do valor total e eventuais descontos;
espaço para CPF e endereço do consumidor;
mensagem de interesse do emissor (rodapé).

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
ELETRÔNICA (NFS-E)
Emitida no varejo para o consumidor
ﬁnal e armazenada eletronicamente.
Deve ser emitida individualmente ou
acompanhada do Recibo Provisório de
Serviços (RPS), que pode ser entregue
ao tomador de serviços antes da
emissão da nota.
Após a validação do RPS, é gerado o
Documento Auxiliar da NFS-e (DANFSE)
para impressão.
As prefeituras têm modelos próprios de
NFS-e e oferecem portais online para
sua digitação.

INFORMAÇÕES-CHAVE
•
•
•
•
•

informações comerciais da empresa,
principalmente Inscrição Municipal;
dados cadastrais do consumidor;
número do Código de Serviço da
respectiva atividade comercial;
detalhamento dos totais ﬁnanceiros
da transação.

IMPORTÂNCIA DO EMISSOR
FISCAL ADEQUADO
Para que emissão de nota ﬁscal não seja
um pesadelo na rotina comercial, é vital
contar com um emissor de ponta, que
garanta 100% de acerto.
Portanto, experimente gratuitamente
a solução online da Emitte e tenha
acesso ao emissor de notas ﬁscais mais
rápido e econômico do mercado!

FONTES:
•
•

http://www.nfe.fazenda.gov.br
http://sped.rfb.gov.br

