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INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

Porém, com essas mudanças surgiram vários tipos
de notas para diversas finalidades específicas, o que

A internet mudou as relações de consumo, e

tem causado confusão em muitas pessoas. Então,

muitas pessoas têm comprado no ambiente

detalharemos os principais tipos de notas e quais são as

virtual. Em 2008, foram implantadas as Notas

ocasiões em que elas são utilizadas. Ainda neste e-book

Fiscais eletrônicas (NFe) e, devido às suas

vamos explicar como você pode tornar o controle das

praticidades, a gestão desse tipo de documento

notas mais eficiente na sua empresa e de que forma as

ficou muito facilitada.

novas tecnologias podem ajudar nessa tarefa.
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Entenda a
importância do
controle das
notas fiscais

Quem não cumprir a norma, está sujeito a cumprir
pena de seis meses a dois anos de detenção, e a
multa varia entre duas até cinco vezes o valor do
imposto. Portanto, a emissão do comprovante
garante a legalidade do seu empreendimento.

Trata-se de um documento obrigatório que
comprova a transação de venda de produtos ou

A importância de emitir a nota de forma correta não

serviços. Além disso, ela serve para a arrecadação

se relaciona apenas ao cumprimento da lei. É também

de tributos por parte do governo. A não emissão

uma questão ética e de transparência com o seu

do comprovante é caracterizada como crime de

consumidor. Ele saberá o que comprou e, se quiser,

sonegação fiscal. Vale lembrar que somente o MEI

poderá escolher entre trocar de produto, pedir a

(Microempreendedor Individual) não é obrigado a

devolução da quantia paga ou redução do preço, caso

fazer o lançamento.

tenha comprado um item mais barato, por exemplo.
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Tipos de notas fiscais

Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica (NFC-e)

Esses documentos variam conforme o tipo de serviço
que é oferecido, porque cada atividade tem necessidades

A NFC-e faz referência ao documento entregue ao

diferentes, assim como os cupons, que podem servir para

consumidor. Ele é bastante utilizado no varejo, em lojas,

vários propósitos. Entenda mais sobre os comprovantes e

bares, farmácias, restaurantes e outros estabelecimentos

as utilidades que eles têm. Confira!

comerciais. A nota permite que o cliente veja o que foi
comprado. Nesse cupom aparece o dia e o horário que

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

a mercadoria foi vendida, as condições de pagamento, a
identificação da empresa e até a descrição do produto.

É um dos modelos mais praticados pelas empresas. Ela é
usada nas transações entre as pessoas jurídicas e pode

Contudo, a NFC-e tem que ser impressa no momento da

ser operada nas negociações comerciais de um produto

compra e entregue ao cliente. Esse papel contém a chave

ou serviço. A validação dela depende da assinatura digital

de acesso e o QR Code para que ele cheque a veracidade

e da autorização da Secretaria de Fazenda de cada estado.

do comprovante quando quiser.

Por meio desse comprovante o fisco consegue arrecadar

Isso é feito por meio de uma consulta no portal estadual

o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e

do NFC-e, no qual o consumidor usa os dois dados para

Serviços) e o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).

verificar a autenticidade.
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Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica (NFS-e)
É mais usada na comprovação da prestação de serviços
e pode ser de inúmeros tipos. Existe a possibilidade de
uma pessoa jurídica fornecer um serviço à outra ou uma
empresa disponibilizar algo para um cliente, o que faz
com que vários autônomos e profissionais liberais —
como advogados, jornalistas, redatores freelancers e
nutricionistas — emitam essa nota.
A NFS-e precisa ser lançada junto à prefeitura na qual
o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) está
inscrito. Esse documento está ligado ao Imposto Sobre
Serviços (ISS), que é arrecadado pelos municípios.
Porém, vale ressaltar que apenas um tipo de serviço pode
constar nesse cupom e só é permitido lançá-lo quando a
atividade for encerrada.
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Conhecimento de Transporte

Manifesto Eletrônico de

Eletrônico (CT-e)

Documentos Fiscais (MDF-e)

Esse tipo de documento é destinado

Foi implementado com a finalidade de

ao transporte de cargas e é produzido

agilizar a fiscalização e diminuir o tempo

nas rodovias, trens, rios ou por meio

de parada dos veículos nos locais de

de um voo.

fiscalização. Esse comprovante é lançado
para resumir como o transporte é feito e

Quando for lançar o documento,

reunir todos os documentos fiscais.

atente às informações do remetente
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e do destinatário. Elas precisam ser

Qualquer empresa que faz transporte de

iguais em relação ao que foi informado.

cargas é obrigada a emitir o comprovante,

Confira alguns dados como o preço da

caso contrário, a transportadora e o

mercadoria, o ICMS que será arrecadado,

colaborador que está prestando o serviço

além do preço e volume do produto.

estão sujeitos à multas.

Saiba como fazer um controle
eficiente das notas fiscais

Saiba como fazer um
controle eficiente
das notas fiscais
Uma das principais dificuldades encontradas
por várias empresas é ter um gerenciamento
adequado das notas fiscais. O volume delas é
muito grande e a responsabilidade maior ainda.
A falta de atenção em um detalhe pode gerar um

Entretanto, nem tudo está perdido. A boa notícia é que a

erro grave e acarretar problemas com os clientes

adoção de algumas estratégias facilita o controle desses

e órgãos fiscalizadores, o que traz ainda mais

comprovantes. Veja abaixo as 10 dicas que vão te ajudar a

prejuízos ao empreendimento.

ser mais produtivo.
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Crie rotinas
O primeiro passo na gestão das notas fiscais é a criação
de rotinas — isso facilita muito na organização do seu
negócio. Defina a função de cada membro da equipe e
os procedimentos que serão adotados no recebimento
ou emissão dos documentos.
Planeje também quais serão os itens guardados, os
métodos para a comprovação da veracidade dos
documentos, com qual frequência serão feitas as

Treine os funcionários

checagens etc.
Essa dica, de certa forma, complementa a anterior. Invista
Apesar de ser uma ação simples, essa atitude ajuda muito

no treinamento dos funcionários, para que eles entendam

na redução de erros, pois as tarefas ficarão claras e cada

e pratiquem, na empresa, os princípios para otimizar

pessoa saberá a sua função. A definição, por exemplo, de

a organização e controle dos comprovantes fiscais.

quem vai conferir a nota, quem receberá o produto e do

Ouça também as sugestões, principalmente as do pessoal

indivíduo responsável por providenciar o arquivo, ajuda

envolvido no departamento de compras e vendas, porque

na organização do empreendimento.

elas podem ajudar a simplificar e melhorar o processo.
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Verifique a procedência
dos documentos

Acompanhe a compra e
venda do produto

Outro item fundamental na gestão da nota fiscal é a

É fundamental criar um fluxo de trabalho que possibilite

checagem das notas. Verifique todos os comprovantes

que os colaboradores passem as informações de compra e

que chegam na empresa e consulte o site da prefeitura

venda para o gestor responsável pelas finanças. A primeira

da sua cidade para saber se o documento é verdadeiro.

tarefa a ser feita quando chega um produto ou quando há

Dessa forma, o empreendedor evita problemas tributários

uma oferta de serviço é verificar o documento recebido

e financeiros.

e os contratos que vêm junto dele. Caso esteja tudo
certo, é só enviar a documentação ao setor encarregado

E qual é a importância dessa validação? É nesse ato que a

de fazer o pagamento.

sua empresa passa a ter acesso ao DANFE (Documento
Auxiliar à Nota Fiscal Eletrônica), possibilitando o

O mesmo procedimento deve ser feito quando a

encontro de informações do produto, o CNPJ e em qual

empresa emite nota. Esse processo garante a precisão

estado está a sede do empreendimento.

e organização dos dados que vão ser entregues aos
consumidores. Dessa forma, não haverá o retrabalho de

Esses dados estão na chave de acesso e por meio

corrigir os erros e, consequentemente, os custos extras

dela é possível consultar o documento e validá-lo.

serão evitados, colaborando com a gestão do orçamento
da companhia.
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Tenha cuidado no armazenamento
A organização é fundamental para não se perder. As notas
fiscais podem ser guardadas dentro de pastas ou envelopes,
mas as eletrônicas poderão ser armazenadas em nuvem ou
em pastas específicas no seu computador. Faça backups
para que sempre tenha alguma cópia disponível quando
acontecer algum imprevisto.

Separe por categorias
Outra dica que facilita a gestão dos documentos é separálos por categorias. Elas podem ser definidas de acordo com
a necessidade do seu negócio e você pode categorizar por
nome do fornecedor ou cliente, data de vencimento, entre
outros critérios. Esse procedimento facilita a sua tarefa de
encontrar o arquivo que precisa, porque não será preciso
ficar várias horas analisando cada comprovante até achar a
nota necessária que atende a um determinado momento.
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Atente para os prazos
de pagamento

Separe um tempo para baixar
as notas eletrônicas

Fique muito atento em relação aos prazos de pagamento.

Reserve um horário destinado a fazer o download desses

Dessa forma, evita-se o pagamento de juros e facilita a

comprovantes, mesmo que seja uma vez por mês. Dessa

gestão financeira empresarial.

forma, você vai facilitar o seu controle e diminui as
chances de emitir notas falsas.

Uma estratégia que facilita esse trabalho é reunir todos
os comprovantes no começo de cada semana e fazer os

Modernize a gestão

pagamentos de todos eles.
Outra maneira de melhorar a administração desses

Mantenha bom relacionamento

documentos é contar com um software especializado em
emissão dos comprovantes.

É muito importante que a empresa tenha uma relação
harmoniosa com os clientes e fornecedores, porque os

Nesse programa é possível administrar todos os

erros podem acontecer a qualquer momento e ninguém

processos em um só lugar e permite a integração

está imune a isso. As boas relações ajudam na diminuição

das áreas do empreendimento. Tudo isso, faz com

da burocracia para chegar os documentos e ainda podem

que as falhas sejam diminuídas e contribuem com a

fazer que custos extras deixem de ser cobrados.

produtividade do seu negócio.
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Otimização da gestão fiscal
As novas tecnologias permitem o conhecimento sobre
as atividades da empresa em um só lugar. Elas também

Entenda como a
tecnologia pode
ajudar no controle
das notas fiscais

facilitam a sua tarefa de encontrar os documentos,
porque não é necessário ficar procurando papel por
papel até achar o que precisa.

Redução de erros e
otimização do tempo

As mudanças tecnológicas facilitaram o
gerenciamento dos comprovantes, o que

Os atuais sistemas de controle ajudam as empresas a

consequentemente afeta a organização dos setores

reduzirem os erros — o que resulta em diminuição de

da contabilidade. Os novos recursos têm trazidos

gastos — e a otimizarem o tempo.

diversos benefícios às empresas. Grande parte deles
estão relacionados a redução de custo, a melhora na

Em apenas poucos cliques já é possível administrar as

gestão e na segurança. Confira abaixo os principais

entradas e saídas de recursos do empreendimento.

pontos positivos da informatização do processo.

Muito prático isso, concorda?
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Facilita a administração
dos recursos
Por causa da facilidade de ver as receitas e os gastos, é
possível analisar todas as escolhas do mês. Você pode
checar, por exemplo, se as despesas foram necessárias
ou se havia alguma que poderia ser cortada ou diminuída.
Fica mais fácil ter ideias de como gerar novas formas de
renda para a empresa e ver o que está dando certo. Além
disso, os sistemas permitem que seja feito o gerenciamento
de pagamentos. Dessa forma, evita-se o atraso deles e a
empresa fica livre das multas.

Armazenamento de dados
As ferramentas simplificam a tarefa de guardar os
documentos obrigatórios. Uma Nota Fiscal Eletrônica, por
exemplo, precisa ficar armazenada por, no mínimo, 5 anos.
Assim, você não fica dependente dos arquivos físicos e pode
deixar os seus comprovantes no computador ou na nuvem.
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Conclusão

Apesar de haver uma possível confusão com os vários
tipos de documentos, os novos sistemas de gestão fiscal

Conforme visto neste e-book, existem vários tipos

vieram para economizar o tempo e facilitar a sua vida.

de notas e elas têm diversas finalidades. A emissão

Eles estão transformando a administração dos negócios.

correta do documento é fundamental para garantir
a legalidade do empreendimento e ajuda a ser

E você, já começou a se adequar com as mudanças? Siga as

transparente com o consumidor, ajudando-o a

nossas dicas e conte com a nossa ajuda na administração

trocar o produto, caso precise.

das notas fiscais
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A SIEG é uma empresa à frente de seu tempo. Nossas soluções têm
um objetivo claro: facilitar o dia a dia dos nossos clientes e parceiros.
Cremos que a tecnologia aliada a bons processos proporciona, além
da eficiência, qualidade de vida para os seus usuários. Hoje, mais de
50.000 empresas utilizam nossas soluções e isso é apenas o começo.
A nossa missão é oferecer softwares aplicativos de simples
implantação e fácil usabilidade, indispensáveis para facilitar a rotina
dos clientes. Através de ideias inovadoras, desenvolvidas por meio
de pesquisas detalhadas sobre as necessidades das empresas, nossas
soluções têm o objetivo de otimizar processos, eliminando erros e a
perda de tempo.
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