


Nesse Manual Você vai ver...

SOLUÇÕES NFC-E
LOGICA TECNOLOGIA





O que é?

    O documento fscal eletrônico surgiu com o 
Projeto da Nota Fiscal eletrônica que tnha 
como objetvo a implantação de um modelo 
nacional de documento fscal eletrônico para 
substtuir a sistemátca atual de emissão do 
documento fscal em papel, com validade 
jurídica garantda pela assinatura digital do 
emissor.



O Projeto da Nota Fiscal de Consumidor 
Eletrônica (NFC-e) visa a ser uma alternatva 
totalmente eletrônica para os atuais 
documentos fscais em papel utlizados no 
varejo (Cupom Fiscal emitdo por ECF e Nota 
Fiscal de Venda a Consumidor, modelo D-1).



• Dispensa de obrigatoriedade de adoção de equipamento fscal 
para emissão de NFC-e;

• Não exigência de qualquer tpo de homologação de hardware;
• Possibilidade de uso de Impressora não fscal;
• Simplifcação de obrigações acessórias;
• Uso de papel com menor requisito de tempo de guarda;
• Flexibilidade de expansão de pontos de venda no estabelecimento 

sem necessidade de obtenção de autorização do Fisco;
• Possibilidade, a critério do consumidor, de impressão de 

documento auxiliar resumido, ou apenas por mensagem 
eletrônica;

Benefcios



    Mas, você deve estar se perguntando: 
Por que o COMERCIANTE precisa de um sistema?

• Será que ele ainda tem prazo pra se adequar?
• O que diz a legislação?
• Quem pode me explicar sobre isso?

Não se preocupe! Nós vamos lhe ajudar! 
Preste atenção agora a uma breve explicação sobre o assunto:



O Decreto 47.562 foi publicado no dia 14 de 
dezembro de 2018, alterando o regulamento do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) das Notas Fiscais Eletrônicas para 

o Estado de Minas Gerais. Entretanto, todos os 
movimentos para viabilizar o projeto se iniciaram 

antes mesmo dessa data.

Nesse novo modelo de Nota Fiscal, algumas 
adequações são necessárias para o formato e o 

preenchimento das NFC-e. 
Veja a seguir quais são elas.



NFC-e em Minas Gerais segue esse cronograma divulgado pelo site da 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG).

O calendário estipula as seguintes datas para adesão ao programa NFC-e:

*1º de março de 2019: novos contribuintes e empresas que tenham 
interesse em emitir a NFC-e voluntariamente;

*1º de abril de 2019: contribuintes do setor de combustíveis com receita 
bruta anual superior a R$ 100 milhões em 2018;

*1º de julho de 2019: contribuintes com receita bruta anual de R$ 15 
milhões até R$ 100 milhões em 2018;



*1º de outubro de 2019: contribuintes com receita bruta anual de R$ 4,5 
milhões até R$ 15 milhões em 2018; e

*1º de fevereiro de 2020: contribuintes com receita bruta anual inferior 
ou igual a R$ 4,5 milhões em 2018. Ou seja, todos os demais.
 

O cronograma de implementação será rápido, em menos de um ano, já 
que a obrigatoriedade começa a valer em março de 2019 e deve ser 

concluído em fevereiro de 2020, quando todos os contribuintes devem 
aderir ao programa.



Outras Informações:

• Também, não poderá ser mais emitda Nota Fiscal de Venda 
a Consumidor, modelo D-1, de talões de notas (Art 3 § 1º - A 
Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2, emitda após 
as datas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 2º, e o Cupom Fiscal 
emitdo depois da data prevista no inciso I do caput serão 
considerados falsos para todos os efeitos fscais, fazendo 
prova apenas a favor do Fisco, conforme previsto no art. 135 
do RICMS.. 

• Caso a emita, será considerada inválida.



Quais são os requisitos necessários 
para a emissão da NFC-e?

• Estar com a inscrição estadual regular;
• Adquirir um sofware emissor de NFC-e;
• Possuir certfcado digital no padrão ICP-Brasil, 

contendo o CNPJ da empresa;
• Estar credenciado na SEFAZ (permissão para 

emissão);
• Possuir Código de Segurança do Contribuinte - 

CSC (token), fornecido pela SEFAZ no ato do 
credenciamento.



Quais certfcados digitais poderão 
ser utlizados?

• Os certfcados devem ser emitdos por uma 
autoridade certfcadora, seguindo o padrão ICP-
Brasil, podendo ser dos seguintes tpos:

• A1: é gerado e armazenado em seu computador 
pessoal, dispensando o uso de cartões inteligentes 
ou tokens; esse é o ideal

• A3: é emitdo em uma mídia criptográfca: HSM, 
cartão inteligente ou token, proporcionando 
major mobilidade e segurança. Costuma 
apresentar problemas de conexão.



Posso utlizar qualquer tpo de 
impressora?

• Para impressão do DANFE NFC-e, o 
contribuinte dever utlizar impressoras de 
Cupom (não fscais), térmicas ou a laser. 

• O DANFE NFC-e não pode ser emitdo em 
impressora matricial.



Como posso emitr uma NFC-e em 
contngência?

• Quando não for possível transmitr a NFC-e ou 
obter resposta à solicitação de autorização de 
uso em decorrência de problemas técnicos de 

conexão de internet, o contribuinte poderá 
operar em contngência para gerar arquivos, 

indicando este tpo de emissão, conforme 
defnido no Manual de Orientação do 

Contribuinte. O sofware faz essa mudança 
automatcamente.



Vamos Conhecer o NFC-e

Cupom Fiscal NFC-e





O consumidor pode 
ter acesso à Nota 

Fiscal de 
Consumidor 

Eletrônica por meio 
do seu Smatphone 

por fazer a leitura do 
QR-Code.





Com as mudanças na legislação do Cupom Fiscal em Minas 
Gerais, é necessário ter uma verdadeira parceria com uma 

empresa séria que investe em soluções e qualifcação 
profssional para atender melhor os seus clientes.

A Lógica Tecnologia saiu na frente e já oferece aos seus 
parceiros (comerciantes ou contabilistas) toda a orientação 

necessária para que seus clientes possam atender à 
legislação.



Compromisso da 
Lógica Tecnologia

A Lógica está preocupada com oferecer a você o 
que há de melhor em informação de NFC-e. 
E para isso disponibilizamos esse material 

exclusivo para lhe fornecer informações sobre 
a nova legislação.









SOLUÇÕES 
LOGICA 
TECNOLOGIA



Sistemas para Emissão de NFC-e

A LOGICA TECNOLOGIA  está com os sistemas 
preparados para a nova legislação, fque 

tranquilo!



    Se você é Contabilista...
Atualmente as polítcas públicas que administram 

as obrigações tributárias difcultam a atvidade 
dos contabilistas. Mudanças constantes nos 
procedimentos fscais, tram o sono de qualquer 
profssional em contabilidade.

Por isso nossa empresa investu para que você 
pudesse adequar seus clientes às novas 
obrigatoriedades quanto à emissão de Notas 
Fiscais!



    Mas, é claro que para que você indique uma 
empresa para fornecer os sistemas de emissão de 
Notas Fiscais para seus clientes, você tem de 
CONFIAR nessa empresa.

Para que você confe na LOGICA TECNOLOGIA é 
imprescindível que você nos conheça!

Veja só quem é a LOGICA!



Quem somos?
Experiência faz a diferença.

A experiência adquirida em mais de 26 anos de história, e mais 
de 12 anos fornecendo Sistemas para Automação Comercial EM 

TODO BRASIL, faz a diferença para a sua empresa.

Trabalhamos com Gestão de Empresas e aliamos esse 
conhecimento à atuação no mercado de Sofwares de gestão e 

equipamentos para automação comercial.

O Conhecimento do mercado nos permite atender aos 
principais desejos que o cliente tem, e com a agilidade que ele 

precisa.



Quem somos?

A experiência  que adquirimos por atuar no estado do Rio de 
Janeiro, São Paulo, Alagoas, entre outros estados, mostrou que 

podemos trazer para o Estado de Minas Gerais os sofwares 
campeões em vendas nestes estados. O menor preço do 

mercado, é a nossa proposta! 

O custo que você pode pagar com a qualidade que você precisa! 
Esse é o nosso diferencial.

Se você tem seu estabelecimento no Rio, Minas Gerais ou em 
qualquer estado do Brasil, não tem Lógica comprar em outro 

lugar. Pare de Sofrer pagando preços abusivos! 



Todos os nossos sistemas:
• São Homologados para NFC-e, SAT, NF-e (Danfe), ECF 

(PAF), SPED Fiscal e TEF.
• Facilitam a amortzação de Substtuição Tributária
• Fazem cadastro dos produtos pela importação da NF-e 

da compra pelo XML
• Evitam erros CSOSN, CST, NCM, CEST e CFOP
• Geram arquivos para receita entre eles:  TDM, 60i, 

entre outros.  Além do Espelho da MFD, para PAF.
• São compatveis com os sistemas dos escritórios de 

contabilidade.



Escolha o melhor sistema, você não precisa pagar caro para ter um sistema 
de qualidade, pague o preço justo, com a manutenção que atende à sua 

necessidade.

Ligue agora mesmo para os nossos números:

(21)96463-6311
(21)98631-4222
(33)98435-3888
(33)98435-3890

Ou acesse

www.logicasistema.com

E-mail: logicasistemasautomacao@gmail.com

nfce.logica@gmail.com

“Não tem lógica instalar sistemas de outra empresa!”

http://www.logicasistema.com/
mailto:logicasistemasautomacao@gmail.com
mailto:nfce.logica@gmail.com
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