CONHECENDO A NFC-E
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AFINAL, O QUE É NFC-E?
Primeiramente, vamos entender do que se trata a Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica.
Em linhas gerais, a NFC-e é um documento digital, com
emissão e armazenamento eletrônico, que visa atender
vendas presenciais e/ou de entrega a domicílio para
consumidores finais.
Além disso, a NFC-e irá substituir as notas fiscais de
venda ao consumidor (modelo 2) e os cupons fiscais
emitidos por ECF (Emissor de Cupom Fiscal).
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AFINAL, O QUE É NFC-E?
Muitos especialistas apontam a NFC-e como uma
ferramenta verdadeiramente revolucionária tanto para
consumidores, quanto para as empresas e o Fisco.
O grande foco da NFC-e é oferecer agilidade, inovação,
praticidade e redução de custos.
No próximo capítulo, confira algumas vantagens da
NFC-e para o seu negócio!
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VANTAGENS DA NFC-E PARA O
SEU NEGÓCIO
Confira algumas vantagens que a NFC-e trará para a sua
empresa:

• Simplificação dos processos tradicionais para se iniciar e
operar um negócio: com o seu CNPJ ativo, basta que você - ou
seu contador -, entre no site da Secretaria da Fazenda do seu
estado para se cadastrar para a emissão.
• Dispensa o uso de hardware e equipamentos específicos
para emissão fiscal: com a NFC-e você poderá emitir suas
notas a partir de impressoras não fiscais comuns ou a laser.

VANTAGENS DA NFC-E PARA O
SEU NEGÓCIO
• Transmissão em tempo real das NFC-es: as NFC-es são
automaticamente transmitidas para o Fisco de modo integrado,
sem a necessidade de processos manuais.
• Integração com Tablets, Smartphones e outros dispositivos
móveis: tanto você quanto seus clientes poderão acessar a
NFC-e através de dispositivos móveis.
• Redução de gastos com compras de hardwares de
automação: com a NFC-e você não precisará se preocupar com
a compra de impressoras fiscais e outros hardwares de
automação.

SOU OBRIGADO A EMITIR?
A obrigatoriedade de emissão de NFC-e e o seu
cronograma de adesão é de responsabilidade da
Secretaria da Fazenda de cada estado.

Para saber se o seu estado já aderiu a NFC-e e se já
possui obrigatoriedade de emissão para as
empresas, consulte o site da Secretaria da Fazenda
do seu estado e/ou consulte o seu contador.

O QUE EU PRECISO PARA EMITIR
A NFC-E?
Antes de iniciar a configuração do seu MarketUP para a
emissão da NFC-e é necessário seguir os passos abaixo:
• Possuir o Certificado Digital de Pessoa Jurídica A1 ou A3;
• Possuir um computador com conexão à internet;

• Possuir uma impressora comum (térmica ou laser);

O QUE EU PRECISO PARA EMITIR
A NFC-E?
• OBTER o Código de Segurança do Contribuinte (CSC)
ou DT-e e o ID TOKEN pelo Atendimento Online no
portal da Secretaria de Fazenda do seu Estado.
• Escolher um emissor de NFC-e para que você possa
fazer a emissão, como o MarketUP, lembrando que a
emissão com o MarketUP é inteiramente gratuita.

COMO EMITIR A NFC-E PELO SEU
SISTEMA DE GESTÃO MARKETUP
O MarketUP é o único Sistema de Gestão totalmente
Gratuito, sem limites de uso e online do mercado.
Nosso ERP conta com recursos como o Controle de
Estoque, Cadastro de Produtos e Serviços, Cadastro de
Clientes e Fornecedores, Gestão Financeira, PDV,
Emissor de NFC-e e até mesmo uma Loja Virtual para
que você possa aumentar suas fontes de recurso.
Veja agora um passo a passo para emissão da NFC-e
pelo seu MarketUP:

COMO EMITIR A NFC-E PELO SEU
SISTEMA DE GESTÃO MARKETUP
Para emitir sua NFC-e no MarketUP, primeiramente
você deve configurar seus dados para emissão no
menu FISCAL;
Feito isso, habilite um PDV no seu computador,
clicando em HABILITAR no canto superior direito;
Lembre-se de marcar a opção “Emitir NFC-e”;

COMO EMITIR A NFC-E PELO SEU
SISTEMA DE GESTÃO MARKETUP
Pronto! Ao abrir o caixa (PDV) e realizar uma venda,
você já poderá emitir a NFC-e.
Para maiores informações, assista a nossa videoaula:
https://youtu.be/tKJ9G7MaICo.

Você também pode entrar em contato conosco
através do e-mail atendimento@marketup.com ou
visitar nossa FAQ.
Bons Negócios!

ATENDIMENTO@MARKETUP.COM

