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O que é a NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)?
De existência apenas digital, é um documento emitido e 
armazenado eletronicamente com o intuito de documentar, para 
fins fiscais, uma operação de circulação de mercadorias ou 
prestação de serviços ocorrida entre as partes, cuja validade jurídica 
é garantida pela assinatura digital do emitente/remetente (garantia 
de autoria e de integridade) e recepção pelo Fisco, antes da 
ocorrência do Fato Gerador.

O Projeto NF-e tem como objetivo a implantação do modelo nacional de documento fiscal 
eletrônico para substituir a sistemática de emissão do documento fiscal em papel, com validade 
jurídica garantida pela assinatura digital do remetente, simplificando as obrigações acessórias dos 
contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações 
comerciais pelo Fisco.
A implantação da NF-e facilita a vida do contribuinte e as atividades de fiscalização sobre 
operações e prestações tributadas pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) e pelo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A NF-e substitui os modelos em papel, 
tipo 1, 1A e 4.

Nota Fiscal Eletrônica

A Nota Fiscal Eletrônica já é uma realidade e uma tecnologia conhecida. Mas 
o projeto é contínuo, sempre com novidades. Uma delas é a maximização da 
utilização do GTIN (número do código de barras) contido no documento 
eletrônico, auxiliando a automação e rastreabilidade.

O projeto - NF-e



O Projeto NF-e gera mudanças significativas no processo de emissão e gestão das informações 
fiscais, trazendo grandes benefícios para os contribuintes e administrações tributárias, conforme 
descrito a seguir: 

Quais são os benefícios da NF-e?

]

]

]

]

Redução do consumo de papel, com impacto 
positivo no meio ambiente; 
Incentivo ao comércio eletrônico e ao uso de 
novas tecnologias; 
Padronização dos relacionamentos eletrônicos 
entre empresas; 
Surgimento de oportunidades de negócios e 
empregos na prestação de serviços ligados à 
Nota Fiscal Eletrônica.

Benefícios para as 
Administrações Tributárias:

Benefícios para a Sociedade:

]

]

]

]

]

Aumento da confiabilidade na Nota Fiscal; 
Melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando 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 e aumento da arrecadação; 
Suporte aos projetos de escrituração eletrônica contábil e fiscal da Secretaria da RFB – Receita 
Federal Brasileira. 

Fale com a GS1
Você gostou do material? 
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Redução de custos de impressão; 
Redução de custos de aquisição de papel; 
Redução de custos de envio do documento fiscal; 
Redução de custos de armazenagem de documentos fiscais; 
Simplificação de obrigações acessórias, como dispensa de AIDF - Autorização de Impressão de 
Documentos Fiscais; 
Redução de tempo de parada de caminhões em Postos Fiscais de Fronteira; 
Incentivo a uso de relacionamentos eletrônicos com clientes (B2B).
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Eliminação de digitação de notas fiscais na recepção de mercadorias; 
Planejamento logístico de entrega pela recepção antecipada da informação da NF-e; 
Redução de erros de escrituração devido aos erros de digitação de notas fiscais; 
Incentivo ao uso de relacionamentos eletrônicos com fornecedores (B2B);
Baixa automática no recebimento das mercadorias através da conferência dos números do 
código de barras contidos na NF-e.

Benefícios para o
Contribuinte Comprador

(Receptor da NF-e):

Benefícios para o
Contribuinte Vendedor

(Emissor de NF-e):



De maneira simplificada, a empresa emissora de NF-e gerará um arquivo eletrônico que deverá 
conter as informações fiscais da operação comercial e também ser assinado digitalmente pelo 
emitente para garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor.
Esse arquivo eletrônico, correspondente à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), será transmitido pela 
Internet para a Secretaria da Fazenda (1) que fará uma pré-validação do arquivo e devolverá um 
protocolo de recebimento (Autorização de Uso) (2), sem o qual não haverá o trânsito da 
mercadoria (5).
Esse mesmo arquivo da NF-e será ainda transmitido, pela Secretaria de Fazenda, para a Receita 
Federal, (3) que será o repositório nacional de todas as NF-e emitidas e, no caso de uma operação 
interestadual, para a Secretaria da Fazenda de destino da operação.
Após o recebimento da NF-e, a Secretaria da Fazenda disponibilizará consulta, através da Internet, 
para o destinatário e outros legítimos interessados que detenham a chave de acesso ao 
documento eletrônico (8). 
Para acobertar o trânsito da mercadoria será impressa uma representação gráfica simplificada da 
Nota Fiscal Eletrônica, intitulada DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) (4), em 
papel comum, e em única via, que conterá impressa e em destaque, o protocolo de autorização de 
uso da NF-e e a sua respectiva chave de acesso para consulta na Internet (8) com um código de 
barras unidimensional que facilitará a captura e a confirmação de informações da NF-e pelos 
Postos Fiscais de Fronteira dos demais Estados.
O emissor da NF-e também deverá disponibilizar/enviar uma cópia do arquivo XML (NF-e) junto 
com o arquivo eletrônico da autorização de uso para o destinatário (6).

Como funciona o modelo
operacional da NF-e? 



Quais os benefícios do GTIN na NF-e?

Informações Adicionais

Obrigatoriedade do GTIN 
(código de barras) na NF-e

Do ponto de vista da automação, a segurança e a rastreabilidade das entregas dos produtos e os 
processos logísticos ficarão mais ágeis.
Toda a sociedade será beneficiada pelo “relacionamento eletrônico” entre o fluxo físico de 
produtos e de informações. O Brasil é pioneiro nesta medida e seu modelo de gestão deverá servir 
de exemplo para outros países. O número do código de barras - GTIN - na Nota Fiscal Eletrônica 
facilita a gestão de produtos, sua rastreabilidade e estimula a automação na cadeia logística. Com 
a nova norma, o controle e a gestão de produtos como alimentos e remédios serão otimizados 
consideravelmente. No caso dos medicamentos, por exemplo, a possibilidade de fraude, desvio 
ou falsificação serão reduzidas consideravelmente, uma vez que, com o preenchimento do 
número GTIN será possível rastrear o produto em toda a cadeia de suprimentos.

Portal Nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br
FAQ GTIN na NF-e: www.gs1br.org/faq

A partir do dia 1° de julho 2011, através do Ajuste Sinief 16 (Sistema Nacional de Informações 
Econômicas e Fiscais), de 10 de dezembro de 2010, o Conselho Nacional de Política Fazendária 
(CONFAZ), determinou a obrigatoriedade do preenchimento dos campos específicos para o 
código de barras dos produtos, o GTIN – Número  Global de Item Comercial, para os produtos que 
possuam código de barras com GTIN. Os campos, cEAN e cEANTrib existentes na NF-e são 
preenchidos com o GTIN.  Esta numeração é controlada mundialmente pela GS1 e já existiam na 
NF-e, mas, até então, seu preenchimento não era obrigatório.

www.gs1br.org

Nota Fiscal Eletrônica,
expandindo os benefícios


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

