
NFC-e – A Pc Help esclarece algumas dúvidas. 

A Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná – SEFA/PR 

implantou a Nota Fiscal de Consumidor eletrônica – NFC-e, uma 

alternativa totalmente eletrônica para os atuais documentos fiscais 

em papel utilizados no varejo, como o cupom fiscal emitido por 

ECF e a nota fiscal modelo 2 - venda ao consumidor. 

 

A NFC-e é um documento fiscal eletrônico emitido nas operações 

comerciais de venda, presencial ou para entrega em domicílio, 

para consumidor final (pessoa física ou jurídica), em operação 

interna (dentro do Estado) e que não gera crédito de ICMS ao 

adquirente.  

 

A NFC-e está sendo implantada em todo o Brasil. É um projeto 

nacional coordenado pelo Encontro Nacional de Coordenadores e 

Administradores Tributários Estaduais – ENCAT, fórum de 

cooperação fiscal e de compartilhamento de melhores práticas das 

Administrações Tributárias Estaduais e que é também responsável 

pela implantação de outros projetos de relevância para o país, tais 

como a NF-e, CT-e e projeto Brasil-ID.  

 

 

A NFC-e propõe uma verdadeira revolução no varejo brasileiro ao mudar todo o ato da compra, além de 

proporcionar agilidade e segurança ao comerciante varejista, ao consumidor e ao fisco estadual. Para o 

comerciante, a NFC-e reduz custos operacionais, dentre eles a possibilidade de utilizar equipamentos mais 

simples e a flexibilidade de aumentar e diminuir a quantidade de caixas de acordo com a demanda do dia. 

Para o consumidor, traz segurança pois no momento da compra pode verificar a validade e autenticidade 

da NFC-e e ter a comodidade de receber o documento no seu dispositivo móvel como smartphone ou tablet. 

Para o fisco estadual, possibilita acesso à informação em tempo real, desburocratizando a relação 

Fisco/Contribuinte e reduzindo o custo Brasil com a simplificação dos processos. 

 

Com o uso da NFC-e, é possível dispensar a impressão do documento. Caso o consumidor queira solicitar 

a impressão, a NFC-e será representada pelo DANFE NFC-e, na forma completa (com o detalhe da venda) 

ou resumida (somente com os valores totais da venda). Preparar-se para esta mudança é fundamental!  

 

O novo modelo 65, NFC-e, é emitido e armazenado eletronicamente, com existência apenas digital. A 

validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e pela Autorização de Uso concedida pelo 

Fisco. 

 

A NFC-e é emitida pelo comerciante que utiliza um aplicativo emissor que deve ser instalado nos 

computadores da empresa. Após ser preenchida e assinada eletronicamente, a NFC-e é transmitida pela 

internet para a SEFA/PR que, em fração de segundos, verifica a autenticidade do documento e a 

consistência das informações. Se não houver nenhum erro, a SEFA/PR autoriza a NFC-e fornecendo o 

respectivo número de protocolo para o comerciante. Só após a autorização, o comerciante poderá entregar 

o DANFE NFC-e ao consumidor. 

 

 

 

 



 

Como cadastrar os produtos no programa para emissão de NFC-e? 

 

O proprietário do estabelecimento deverá realizar um cadastramento de todos os produtos (inclui-se todos 

os produtos que tenham venda tanto no balcão, quanto à domicilio). 

 

Exemplo:  

Produtos de balança: Pão, Tomate, Cebola, Cenoura, etc. 

Produtos de venda em Dose: Aguardentes, Batidas, Caipirinhas, etc. 

Produtos com códigos de barras: Leite caixinha, extrato tomate, bolachas, etc. 

Produtos diversos: Bebidas alcoólicas, cigarros, etc. 

 

Esses produtos terão que ser cadastrados para quando for emitido a NFC-e, você seleciona o produto que 

o cliente está comprando para ser impresso na nota fiscal eletrônica. 

 

Observação: Não poderá haver um cadastro de produto GENÉRICO que o comercial utilize somente para 

colocar o valor da compra e fechar a nota.  

 

Essas informações serão de grande importação já que a Receita Estadual terá em seu banco de dados o 

controle de estoque de sua empresa, sabendo exatamente o que foi comprado e posteriormente vendido 

no balcão. 

 

Poderá ser emitido NFC-e de produtos comprados sem Nota? 

 

Não! O governo do Paraná irá fiscalizar os produtos emitidos em suas vendas e ver o cruzamento de dados 

em sua base no ato da compra. Ou seja, você não pode vender o que não comprou. 

 

 

Posso continuar emitindo nota fiscal em talão? 

 

Pode! O seu talão de nota fiscal estará liberado até a última folha do último talão até o governo do Paraná 

publicar normativa que os talões estão proibidos. 

A confecção de novos talões poderá ser solicitada junto a receita até a data limite de enquadramento do 

CNAE de sua empresa junto à Receita. (Cada empresa tem uma data limite para se enquadrar no regime 

de emissão de nota fiscal eletrônica de consumidor). 

 

Posso continuar emitindo cupom fiscal? 

 

Pode! O uso de impressoras fiscais (ECF) está liberado para o uso até o dia 31/12/2016. Após essa data 

sua empresa tem que emitir NFC-e automaticamente, ficando assim a impressora inutilizável. 

 

Hoje a Receita Estadual já não libera mais a compra e lacração de ECF no estado. 

 

Posso imprimir a NFC-e em papel A4? 

 

Pode! O uso de impressoras jato de tinta e laser são liberados para emissão da NFC-e, mas pensando em 

custo do cartucho, papel os comerciantes estão adotando o uso da impressora 40 colunas não fiscal. 

 

 

 

 



Preciso informar o CPF no ato da emissão da NFC-e? 

 

Funciona assim: 

 

- Vendas abaixo de R$ 10.000,00 não há necessidade de informar o CPF na nota fiscal.  

- Vendas acima de R$ 10.000,00 é obrigatório informar o CPF na nota fiscal. 

- Todo comerciante deverá ter fixado em seu estabelecimento uma placa informando que ele está utilizando 

um sistema para emissão da NFC-e. 

 

O Estado do Paraná estará lançando campanhas ao consumidor sobre os benefícios e prêmios que poderão 

ganhar colocando seu CPF na nota fiscal. Com isso querem estimular o consumidor final a pedir a nota 

fiscal eletrônica. 

 

 

 

Esperamos ter contribuído para que suas dúvidas sejam esclarecidas.  

 

Caso tenham outras dúvidas, entre em contato com o Governo do Estado do Paraná. 

 

http://www.pr.gov.br/ 

 

 

 


