GERANDO
MUDANÇAS
COM A NOTA
FISCAL
ELETRÔNICA

Economia pro
seu negócio.

INTRODUÇÃO

Neste E-book
contém curiosidades
e informações sobre
a nota fiscal eletrônica,
trazendo como assunto
principal as suas vantagens
e benefícios.

POR QUE EMITIR
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA?
Além de facilitar a vida do vendedor e do
consumidor, a Nota Fiscal Eletrônica é um
documento que registra a circulação de
mercadorias ou prestação de serviços, e
tem validade jurídica e fiscal porque
também conta com a assinatura digital do
emissor. Como o próprio nome diz, é
uma nota fiscal emitida e armazenada
eletronicamente.
Por serem armazenadas 100% online, a
emissão das mesmas fica mais fácil e
segura, gerando mais credibilidade tanto
para seu cliente quanto para seu negócio.
Foi criada e inaugurada em 2008 pelo
governo com o intuito de oferecer mais
segurança, agilidade e melhor controle
para as empresas.
A inclusão dessa tecnologia em seu
comércio é capaz de promover diversos
benefícios para você como contribuinte.
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7 VANTAGENS
DE TRABALHAR
COM NF-E

1

Você pode profissionalizar o seu negócio.
Afinal, movimenta o relacionamento
com clientes de forma eletrônica,
ajuda a aumentar sua credibilidade
diante deles e também facilita que
futuros negócios sejam realizados.

2

Ajuda você a ganhar tempo.
Já pensou em ter que consultar aquele velho arquivomorto da sua empresa para encontrar uma única nota
fiscal? Com a Consulta NFe você economiza tempo: o
documento pode ser consultado de qualquer lugar.Basta
entrar no portal da Nota Fiscal Eletrônica, incluir a chave
de acesso de 44 dígitos do Documento Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrônica (DANFE) e o código que aparece na
imagem ao lado da área de acesso.
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Ajuda o seu negócio a economizar na
logística.

Além de apresentar informações de forma mais rápida
e simplificar o processo de fiscalização, com a NF-e
você pode planejar melhor o local para armazenar e
descarregar produtos de seu empreendimento. E
como pode ser enviada por e-mail, também traz
economia com Sedex e motoboy.
Traz economia de custos com cartório.
Isso porque, se os clientes disserem que não
receberam a nota fiscal ao comprarem o seu produto
ou serviço, você pode enviar o documento por e-mail.
Ou seja, com a emissão da versão eletrônica você não
precisa gastar com a ida até o cartório mais próximo.
Você ganha espaço.
Arquivos, prateleiras e gavetas para
guardar suas notas fiscais?
Fique tranquilo! Com a NF-e você não
precisa se preocupar com isso.
Você economiza papel e outros materiais de
escritório.
Quer dar um novo passo rumo à sustentabilidade? A
NF-e é amiga do meio ambiente e coloca fim aos gastos
com papel, bobina e impressora para a emissão de
notas fiscais. O meio ambiente e o caixa do seu negócio
agradecem!

7

A Nota Fiscal Eletrônica diminui
possíveis erros de digitação.
Isto é, ao comprar produtos você recebe a NF-e e não
precisa digitar nenhum número a mais, apenas usar as
informações que já foram repassadas pelo emissor da
nota fiscal.

Gostou? Para adquirir todas essas vantagens e
potencializar seu negócio aí vai uma dica.
A melhor opção é contar com o apoio de uma
ferramenta segura e confiável como o
COMPROVE.
Com ele você pode emitir Notas Fiscais
Eletrônicas em poucos minutos, além de consultar
nota fiscal e encontrar com mais facilidade
aquelas que já foram emitidas. Seguro, prático e
com o melhor custo benefício do mercado!
Acesse o site e conheça a plataforma:
www.comprove.com.br

A solução que a sua empresa precisa.

CURIOSIDADES
Quais os impactos para as pequenas e médias
empresas?
A única categoria desobrigada à emissão da NF-e
é a do Microempreendedor Individual. Já as
demais pequenas e médias empresas brasileiras
que são, na maioria, optantes do Simples
Nacional, não estão isentas dessa obrigação.Com
isso, essa categoria de empresas passou a contar
com benefícios como o incentivo ao uso de
relacionamentos eletrônicos com clientes e
fornecedores. Essas soluções, conhecidas como
B2B (business-to-business) já eram amplamente
utilizadas por grandes empresas, geralmente com
maiores recursos para implantação de sistemas
de softwares de gestão.Com o advento da NF-e,
espera-se que o nível de utilização de recursos
tecnológicos seja efetivamente impulsionado pelo
uso de padrões abertos de comunicação pela
Internet. Também pela segurança trazida pela
certificação digital e pela ampliação da oferta de
soluções tecnológicas que integrem obrigações
fiscais e facilidades de gestão à custos
acessíveis.Com todo esse impacto da adoção da
Nota Fiscal Eletrônica, profissionais das mais
diversas áreas precisam de profissionalização e
atualizações constantes para estarem à frente em
seus mercados e garantirem condições de buscar
o sucesso.
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