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Sobre os documentos fiscais 

 
O que são documentos fiscais? 
Os documentos fiscais são documentos que servem para comprovar diversas operações, desde uma 
simples compra no supermercado até a liberação de uma carga. Entre as atribuições desses documentos 
está o pagamento de impostos, que são recolhidos, em sua maioria, nas negociações de compra e venda, 
através das notas fiscais. 
Se não for feita a emissão desses documentos, isso é caracterizado como sonegação de impostos, crime 
previsto pela Lei 4.729 de 1965. A pena é de detenção de seis meses a dois anos e a multa pode ser de 2 a 
5 vezes o valor devido em tributos. 
 
A Lei Nº 8.846, de 21 de janeiro de 1994, é bem clara a respeito da obrigatoriedade das notas fiscais: 
“A emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de mercadorias, prestação de 
serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá ser efetuada, para efeito da legislação do 
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, no momento da efetivação da operação”. 
 
Já a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, considera crime contra a ordem tributária “deixar de 
fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou 
prestação de serviço.” 
 
Os documentos fiscais são obrigatórios? 
Sim! Toda empresa deve apresentar os documentos fiscais para se manter regular junto à Receita Federal. 
Como dito acima, o não cumprimento dessa obrigação resulta em crime de sonegação de impostos, 
podendo levar ao fechamento da empresa. Portanto, toda operação de compra e venda de produtos ou 
serviços deverá ser amparada por algum tipo de documento fiscal. 
 
 
Qual é o prazo para guardar documentos fiscais? 
Eles devem ser guardados por um período de, no mínimo, 5 (cinco) anos, que é o prazo que a Receita tem 
para fiscalizá-los. Se, algum dia, a Receita Federal bater à nossa porta e não tivermos esses documentos 
guardados no prazo referido, isso pode trazer complicações ao nosso CNPJ, mesmo que os documentos 
estejam validados através do certificado digital. 
 
 
Quais são esses documentos fiscais?  
Segue uma explicação sobre cada um dos documentos fiscais e para que serve cada um deles. 

17.1 Nota fiscal eletrônica –(NF-e) 

Foi criada para substituir a nota fiscal impressa em papel e preenchida manualmente. Geralmente é 
entregue quando comprado algum tipo de mercadoria/produto; sua função é controlar e registrar a 
compra e circulação de mercadorias, que posteriormente serão tributadas. 
Exemplo: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8137.htm
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17.2 Nota fiscal de serviço eletrônica – (NFS-e) 

É emitida sempre que adquirimos algum tipo de serviço. É um documento fiscal que foi criado para 
viabilizar a comunicação entre o prestador de serviços e o município. Hoje, praticamente todos os 
municípios já a possuem em formato eletrônico. Exemplo: 

 
 
 

17.3 Conhecimento de transporte eletrônico (CT-e) 

É um documento fiscal que acompanha a realização de serviços de transporte de carga e pessoas por 
qualquer meio (rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário e dutoviário). 
Exemplo: 
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17.4  Cupom Fiscal 

É um comprovante de compra destinado ao 
cliente final.  
Mesmo que não sejam obrigatórios os dados do 
comprador, pedimos solicitar que sejam 
incluídos os dados da FEC, mas isso não impede 
que sirva de meios legais para comprovar uma 
compra de quem o detém.  
Como a FEC possui Inscrição Estadual, o 
recomendado é que seja solicitada a emissão da 
NF-e. Alguns estabelecimentos, como 
supermercados e postos de gasolina, emitem 
primeiro o cupom fiscal e, com a solicitação do 
cliente, eles emitem a NF-e. 
 
Exemplo: É possível perceber que, mesmo sendo 
um cupom fiscal, o mesmo possui as informações 
da FEC. 
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17.5  Nota fiscal de consumidor eletrônica (NFC-e) 

 
É uma alternativa ao cupom fiscal, já obrigatório 
em alguns Estados (por exemplo, PR), porém 
ainda não em SC.  
 
Trata-se de um documento fiscal eletrônico, 
assim como os outros, sendo emitido por meio 
de um arquivo XML. 
 
Exemplo: É possível perceber que, mesmo sendo 
um NFC-e, o mesmo possui as informações da 
FEC e a chave de acesso. 
 
Futuramente, todos os Estados deverão adotar 
este documento, em substituição ao Cupom 
Fiscal. 
 

 

 
 

17.6 Notas Fiscais Avulsas 

São documentos emitidos pelas Secretarias Estaduais e Prefeituras Municipais, para pessoas físicas que não 
tenham empresa formalmente constituída. Neste caso, deve-se emitir o documento para assegurar o 
recolhimento de impostos e comprovar a idoneidade do negócio. 
 
Outra questão essencial é que as regras de emissão de notas fiscais de serviços por pessoas físicas mudam 
de acordo com a prefeitura, pois cada município tem seus procedimentos. 
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17.7 Manifesto eletrônico de documentos fiscais (MDF-e) 

É um documento fiscal criado para uso das empresas emissoras de CT-e e de NF-e que transportam cargas 
próprias, independente do porte, seja em veículos próprios, alugados ou por meio de transportadores 
autônomos, com mais de uma nota fiscal. 
 
IMPORTANTE: para todos os modelos de documentos fiscais ELETRÔNICOS, o documento valido é o 
arquivo XML; devem ser encaminhados para o e-mail da FEC (financeiro@fec.org.br), pois ele é o 
verdadeiro documento fiscal e não a DANFE, que é uma representação gráfica simplificada da Nota Fiscal 
Eletrônica, independente do modelo. 
 

 

17.8 Locação de bens 

Como a locação de bens móveis não tem natureza de serviço, está desobrigada a emissão de Nota Fiscal, 
porém é necessário que seja feito um contrato discriminando as informações do locador e locatário, 
incluindo o nome e CPF dos seus responsáveis, o objeto, os valores, a forma de pagamento, o período de 
locação. Adicionalmente, o contrato deverá amarrar os direitos e os deveres de cada ator nesse processo, 
por exemplo, a utilização conforme as suas finalidades e a sua devolução em bom estado. É interessante 
ainda que seja firmado registro em cartório. 

mailto:financeiro@fec.org.br
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Sugerimos ainda que o contrato seja avaliado por um advogado que poderá assinar conjuntamente com o 
titular da URE. 
Além disso, o laudo de vistoria deve ser anexado ao contrato, pois uma das principais atribuições do 
locatário é a devolução do bem ao seu proprietário em estado similar ao recebido. Isso fica evidenciado na 
vistoria que é realizada antes da cessão do bem, assim como naquela que ocorre ao final do contrato. 
Inclusive, é comum e sadio fazer vistorias periódicas ao longo do decorrer do contrato. 
O Locador deverá apresentar previamente: Alvará de Funcionamento válido, expedido pela Prefeitura 
Municipal, bem como Certidão de Habite-se da Edificação, expedida pela Prefeitura, e as respectivas 
certidões de Habite-se expedidas pelo Corpo de Bombeiros e Pela Vigilância Sanitária. A falta ou 
irregularidade de um destes documentos impedirá a assinatura do contrato.  
Estes documentos serão necessários para obter as licenças dos órgãos competentes para a realização do 
evento. 
No que tange à sua cobrança, a forma mais adequada para o documento da locação de bem móvel e 
imóvel é a emissão de Recibo de Locação de Bens — nos termos em que é regido o contrato.  
 

17.9 E os RECIBOS? 

Como podemos ver acima, RECIBO NÃO É DOCUMENTO FISCAL. Sua finalidade básica é unicamente a 
comprovação de um pagamento, diferente dos documentos fiscais que têm como finalidade a 
comprovação da compra de uma mercadoria ou a prestação de serviço e a apuração do imposto que será 
recolhido à União, ao Estado ou ao Município. 
Assim, temos: 
O recibo poderá normalmente ser fornecido ao contratante dos serviços, porém só tendo validade para 
efeito de comprovação de pagamento. 
A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser fornecida ao tomador do serviço, pois é o documento fiscal que 
comprova que o contribuinte (prestador do serviço) deverá recolher aos cofres públicos o imposto gerado 
pelo seu serviço. 
Há que se fazer diferença entre ambos como apresentado acima, mas o RECIBO não exclui o DOCUMENTO 
FISCAL.  
A venda de uma mercadoria ou a prestação de serviço sem o documento fiscal é CRIME. 
 
Lembremo-nos das palavras de Jesus: “Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus”. 
(Mateus 22:21) (O Evangelho Segundo o Espiritismo – Capítulo XI, itens 5 a 7). 
 
Então orientamos que converse com o fornecedor antes da compra de uma mercadoria ou da contratação 
do serviço, para ter certeza de que o mesmo se encontre regular e possa fornecer o documento fiscal 
adequado. 
 


