
NFC-e EM MG 
PASSO A PASSO PARA IMPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO DE 
FORMA SEGURA E SEM DOR DE CABEÇA.

INFOGRÁFICO

VERIFICAR CADASTRO COM O ESTADO
• Obter o Código de Segurança do Contribuinte (CSC) junto à SEFAZ;
• Estar em dia com a inscrição estadual;
• Verificar o cronograma de obrigatoriedade e identificar em qual data sua empresa se 
enquadra. 

• Dica: é recomendado se preparar para a adoção da NFC-e. Mas atenção para não se 
precipitar. Uma vez que sua empresa optar por emitir NFC-e, mesmo que não esteja na 
obrigatoriedade, não há como desistir, a partir desse momento intervenções e novas 
autorizações de ECF não serão permitidas.

1º
PASSO

TREINAR OPERADORES DE CAIXA
• O processo de venda da NFC-e tem diferenças relevantes em relação ao processo da ECF 
(emissor de cupom fiscal). Enquanto alguns processos como a leitura x não existem mais, 
outros, como a contingência e a rejeição, passarão a fazer parte do dia a dia;
• Saber lidar principalmente com as contingências e rejeições é fundamental para a 
operação dos caixas da loja. Por isso, certifique que sua equipe esteja treinada para lidar  
com cada situação, e até mesmo, para situações inesperadas;
• Por exemplo, na situação do cliente com o carrinho cheio e a NFC-e rejeitada, qual é o 
procedimento a ser adotado pelo operador de caixa? Como ele deve lidar com o cliente?

5º
PASSO

VERIFICAR SISTEMAS
Certificado Digital

• A1 ou A3. Recomendamos o certificado A1, uma vez que o mesmo certificado pode 
ser replicado nos PDVs (caixas).

Software emissor de NFC-e
- Recomendações na hora de avaliar um software emissor de NFC-e:

• Backup automático das NFC-e’s; 
• Operar em contingência;
• Tratar as rejeições de NFC-e, como por exemplo, ser possível excluir do carrinho o item 
que esteja sendo rejeitado, para que a venda possa ser feita.

Confira nesse link mais algumas dicas para avaliar um software para seu 
PDV: Clique aqui!

2º
PASSO

CADASTRAR OS PRODUTOS 
Cadastrar todos os dados fiscais necessários para a emissão da NFC-e

• O cadastro de produto é crítico para o bom funcionamento da NFC-e. Caso algum 
produto esteja com cadastro incorreto, a NFC-e poderá ser rejeitada, causando transtornos 
na sua loja;
• Um simples NCM inexistente será motivo para a rejeição de toda a NFC-e. Agora imagine 
se isso ocorre diante de um cliente com um carrinho cheio de produtos. 

4º
PASSO

IMPORTANTE!
O software de gestão é um grande aliado em todo o processo. 
Desde a venda no PDV até os controles e auditorias no escritório.

TREINAR EQUIPE DO ESCRITÓRIO DA LOJA
Se a operação do PDV muda um pouco, a operação do escritório muda muito. A NFC-e exige 
uma série de novos procedimentos que a maioria dos varejistas não estão acostumados.  A 
equipe do escritório deverá se adaptar ao novo documento fiscal. São necessários controles 
e auditorias constantes para evitar multas e penalidades por parte do fisco:

• Gestão das notas fiscais em contingência;
• Gestão do cadastro de produtos para evitar rejeições;
• Gestão das NFC-e’s canceladas e inutilizadas;
• Dica: atenção à sequência numérica das notas.

6º
PASSO

VERIFICAR INFRAESTRUTURA
• Internet - Importância da redundância (backup)
Contar com uma internet estável é sinônimo de tranquilidade na emissão de NFC-e’s. Dessa 
maneira, sua loja minimizará as emissões em contingência que podem trazer complicações 
para a operação do dia a dia.
• Equipamento (PC/Tablet/Smartphone)
• Impressora (Opcional);
Apesar de não ser obrigatório a emissão do DANFE NFC-e, o novo cupom fiscal, caso o cliente 
solicite, o varejista deve imprimir. Além disso, entregar o cupom impresso está na cultura de 
alguns setores, como supermercados.
• Antivírus
Uma vez que os caixas estarão comunicando continuamente por meio da internet, a exposição 
a riscos é majorada. Por isso, contar com um bom antivírus pode evitar dores de cabeça.

3º
PASSO

Após a data da obrigatoriedade, novos ECFs não serão autorizados, no entanto 
será permitido utilizar os ECFs existentes por mais 9 meses.

Quando sua loja é obrigada a aderir à NFC-e em Minas Gerais?

MAR/19 Novas empresas inscritas no cadastro de contribuintes a partir de 1º de março

Possuir CNAE 4731-/00 ou ter receita bruta anual superior a R$100.000.000,00 em 2018

Com receita bruta entre R$15.000.000,00 e R$100.000.000,00 em 2018

ABR/19

JUL/19

OUT/19

FEV/20 Com receita bruta anual inferior a R$4.500,000,00 e demais contribuintes em 2018

Contribuintes com receita bruta entre R$4.500.000,00 e R$15.000.000,00 em 2018

Perguntas Frequentes

O que é a NFC-e?
A Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica substitui a nota fiscal de venda a consumidor, modelo 2, e o cupom 
fiscal emitido pelo Emissor de Cupom Fiscal (ECF).

Quais são as principais mudanças?
A NFC-e segue o conceito da NF-e, portanto, os processos que fazem parte da rotina fiscal da empresa 
migram para o ambiente online. Na prática, para emitir o documento fiscal no PDV, que passa a se chamar 
DANFE NFC-e, o software do PDV se comunica, por meio da internet, com os servidores da SEFAZ que 
autoriza o documento fiscal. Com o fim da legislação PAF-ECF, não há mais a obrigatoriedade de utilização 
das impressoras fiscais e todos seus processos, desde a autorização à intervenção. 

Quais as principais vantagens? 
Para o consumidor

• Dispensa a compra do ECF, elimina o custo da lacração e das intervenções;
• Utiliza impressoras não fiscais, que imprimam QR-Code;
• Permite a utilização de tablet e smartphone para emissão do NFC-e em qualquer lugar;
• Abertura de novo caixa (PDV) em picos de venda, com maior facilidade. 

Para o fisco
• Transmissão online das informações para a SEFAZ;
• Validação das informações de cadastro e valores do documento no ato da venda.

Quais são os principais cuidados que o varejista precisa ter?
Com a NFC-e o processo de venda passa a ser ONLINE. Isto significa que o varejista precisa se atentar a 
novos procedimentos e cuidados.

Rejeições: são erros no processo de transmissão da NFC-e que podem ser ocasionados elo não 
cumprimento das regras de VALIDAÇÃO estabelecidas pela SEFAZ publicadas através de Nota Técnica.

Atenção! As rejeições podem trazer transtorno para a operação da loja e atendimento ao cliente. 
Caso uma NFC-e seja rejeitada no PDV, não é possível finalizar a venda. Imagine seu operador de caixa 
diante de um cliente com o carrinho cheio e a NFC-e é rejeitada? 

Internet: é importante que sua loja conte com redundância do provedor de internet. Isto é, caso um 
provedor fique fora do ar, o outro provedor alternativo garantirá a conexão de internet, assim as vendas 
continuam normalmente.

Contingência: quando os servidores da SEFAZ estiverem indisponíveis, ou até mesmo sua internet 
estiver fora do ar, é possível realizar vendas em contingência.  A venda deve ser transmitida até o final do 
primeiro dia útil subsequente da emissão da nota.

Atenção! O não cumprimento deste prazo pode acarretar em multas e penalidades. Como a quantidade 
de vendas no varejo é grande, esse processo pode se tornar crítico.

Aderir à NFC-e não significa apenas substituir as impressoras fiscais (ECF) pelas impressoras não 
fiscais. Existem mudanças profundas no processo de emissão do documento fiscal, que trazem 
impactos diretos na operação da loja e nos procedimentos fiscais e tributários. 

Mais informações:
Decreto Nº 47.562 - 14 DE DEZEMBRO DE 2018 
Resolução nº 5.234 - 5 DE FEVEREIRO DE 2019
Webinar - Introdução sobre a NFCe em MG
NFC-e em Minas Gerais: entenda as novas datas

Acesse www.infovarejo.com.br, assine nossa newsletter para receber notícias por e-mail e receber 
nossos materiais informativos.

A software house mais premiada de Minas Gerais.

A  Avanço  Informática é uma software house 
especializada software de gestão para empresas do 
varejo alimentício. A Avanço já emite NFC-e em 7 
estados do país e nossos sistemas estão preparados 
para sua operacionalização com segurança e eficiência. 
Com portfólio de produtos completos, atende desde 
pequenas lojas a grandes redes, oferecendo software 
para o ponto de venda (PDV), módulo financeiro, fiscal, 
estoque, comercial e soluções específicas como WMS e 
central de compras para cooperativa de lojas.

avancoinfo.com.br

InfoVarejo, união de duas palavras que indica a que 
viemos: Informação e Varejo. Percebemos que a maior
dificuldade do pequeno vaerejista é ter tempo para 
pesquisar na internet os assuntos mais importantes para 
a sua empresa. Aquantidade de fontes e a pulverização 
das materias torna essa empreitada desafiadora. Que 
tal reunir aquelas informações que possam fazer a 
diferença? 
O InfoVarejo é o portal que entrega, a você varejista, 
informações para ajuda-lo a tomar sempre as 
melhores decisões. O portal é mantido por profissionais 
especialistas que trabalahm com tecnologia. 
Sabemos dos desafios do dia a dia do peueno varejista
em nosso pais, e estamos aqui para te ajudar. Conte 
conosco!

infovarejo.com.br

         Visite: www.minaslegal.org
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