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INTRODUÇÃO
Esta cartilha tem o objetivo de orientar o revendedor sobre a Nota Fiscal de Consumidor

Eletrônica - NFC-e em Minas Gerais.

A NFC-e é um documento eletrônico que substituirá o Cupom Fiscal emitido

por equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF), trazendo redução de custos e

de obrigações acessórias por parte dos contribuintes.

VANTAGENS DA NFC-E

Fim da emissão de Redução Z;

Economia de bobinas e baixíssimo custo

de manutenção das impressoras;

Possibilidade de imprimir notas fiscais

direto do POS LBC, evitando filas na pista

e atendendo os clientes de forma rápida e

tranquila; 

Contingência off-line;

Agilidade na emissão e envio das notas

emitidas aos clientes;

Simplificação da escrituração contábil e

fiscal;

Dispensa do uso do ECF e da

intervenção técnica.
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QUE EMPRESAS DEVERÃO EMITIR NFC-e
No dia 5 de fevereiro de 2019 foi publicada a Resolução nº 5.234, que

estabelece a obrigatoriedade de emissão da Nota Fiscal do Consumidor

Eletrônica – NFC-e e apresenta as datas e detalhes dessa nova legislação.

De acordo com o calendário divulgado, a partir de 1º de abril de 2019, os

postos de combustíveis em Minas Gerais já devem estar adequados.

PRÉ-REQUISITOS PARA 
 EMISSÃO DA NFC-E
•Certificado A1;

•Código de Segurança do Contribuinte

(CSC) em produção;

•Licença NFC-e; 

•Internet;

•Instalar as dependências NFC-e e NF-e.
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COMO ADQUIRIR O CERTIFICADO DIGITAL
O certificado digital deve ser o modelo A1, adquirido juntamente com a

Autoridade Certificadora (AC).

 

IMPLANTAÇÃO

Até que o módulo de credenciamento seja

disponibilizado no SIARE, as solicitações

devem ser encaminhadas para o serviço de

atendimento da SEF-MG, incluindo a

solicitação para geração do CSC em

produção. 

O revendedor ou contador do posto deve

acessar o sistema “Click SEF”. Acesse o site:

https://bit.ly/2A2iFGw

No campo “assunto” selecionar

“DOCUMENTOS ELETRÔNICOS > NFC-e

> CADASTRO EMISSOR”, e prosseguir com

a requisição de credenciamento.
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SOLUÇÃO LBC
•Experiência  da migração do PAF-ECF para NFC-e nos estados do Rio de

Janeiro, Goiás, Paraná, Mato Grosso, Acre e Distrito Federal;

•A NFC-e já é uma realidade em muitos estados brasileiros e por essa e outras

razões, torna-se cada vez mais importante contar com um software de gestão,

de forma a agilizar  os processos e  automatizar  a emissão da nota na SEFAZ ;

•Com alta performance, a aplicação tem capacidade de processar dezenas de

Notas Fiscais  do Consumidor Eletrônica por segundo;

•Possibilita  a reimpressão das últimas 1000 Notas Fiscais do Consumidor

Eletrônica  já processada pela SEFAZ;

•O cancelamento de qualquer NFC-e dentro do prazo  definido;

•Equipe alinhada e  preparada  para a atuação da nova exigência;

•Instalação  rápida com processos definidos.
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INFORMAÇÕES E APOIO AO CONTRIBUINTE

Portal Estadual

www.sped.fazenda.mg.gov.br

 

Credenciamento

www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nfce/credenciamento

 

NFC-e

www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nfce
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O prazo está acabando! 
Não deixe para a última hora.

A emissão de NFC-e já é obrigatória desde o dia 1° de abril deste

ano. Agenda agora  sua instalação e treinamento com quem mais

entende do assunto.

A LBC Sistemas  fornece a solução NFC-e desde o seu lançamento, no

ano de 2016, em diversos estados.

Confira também as vantagens  da NFC-e para a sua empresa.

Acesse: http://materiais.lbc.com.br/nfceminas  
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