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1. APRESENTAÇÃO  

Esta Cartilha tem por finalidade orientar o contribuinte sobre o sistema de Nota Fiscal de 
Consumidor Eletrônica – NFC-e e sua implantação na empresa. 

 

 

2. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES:  

 

Alterações introduzidas na versão 1.3 

Atualização decorrente da nova redação do Decreto SEFAZ MS n° 14.508/2016 (Decreto nº 

14.743/2017). 

 

Alterações introduzidas na versão 2.1 

Atualização decorrente da nova redação do Subanexo XX ao Anexo XV ao RICMS (Decreto nº 

15.008/2018).                                                                                

 Detalhamento da definição de NFC-e (art. 2º); 
 Ampliação da possibilidade de utilização da NF-e em substituição à NFC-e (art. 2º, § 3º); 
 Obrigatoriedade de emissão de NF-e (em substituição ao modelo 1 ou 1-A) para contribuinte 

credenciado à emissão de NFC-e (art. 2º, § 9º); 
 Possibilidade de emissão de NF-e para acobertar a mesma operação de venda realizada com 

NFC-e, com a utilização de CFOP 5.929 e referenciamento da NFC-e (art. 2º, § 10); 
 Disciplinamento do uso de NFC-e e de NF-e para venda de mercadoria realizada fora do 

estabelecimento (art. 2º, §§ 11 e 12); 
 Restrição para credenciamento à emissão de NFC-e em ambiente de homologação apenas 

para contribuintes estaduais com situação cadastral “ativo”, “suspenso” ou “provisório” (art. 
3º, § 3º, I, “c”); 

 Restrição para liberação do ambiente de produção apenas para contribuintes com situação 
cadastral “ativo” ou “suspenso” (art.3º, § 4º); 

 Possibilidade de credenciamento à emissão de NFC-e apenas em ambiente de homologação 
para desenvolvedores de sistemas do Estado (art. 3º, § 3º, I, “d” e art. 3º, § 5º); 

 Possibilidade de bloqueio de novas autorizações nos casos de uso indevido de transmissões 
de arquivo para a SEFAZ pelo contribuinte (art. 7º, § 2º); 

 Prazo para transmissão de NFC-e emitida em contingência passou de 24h para primeiro dia 
útil subsequente, contado a partir da emissão (art. 13, § 1º, III); 

 Estabelecimento de limite para emissão em contingência off-line de, no máximo, 20% por 
semestre, excetuado o do credenciamento em ambiente de produção (art. 13, § 1º, VI); 

 A escrituração das NFC-e canceladas, denegadas e dos números inutilizados passou de 
vedada para facultativa (art. 18). 
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3. CONCEITO DE NFC-e 

A Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), modelo 65, é o documento emitido e 
armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, utilizada pelos contribuintes do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), obrigatoriamente nas 
atividades de venda de mercadorias, de forma presencial ou com entrega em domicílio em 
veículo próprio, realizadas em território sul-mato-grossense, destinadas a consumidor final, 
pessoa física ou jurídica não contribuinte do ICMS, observado o disposto nos arts. 1º e 2º do 
Decreto Estadual nº 14.508, de 2016, em substituição:  

 
I - à Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2; 
 
II - ao Cupom Fiscal emitido por equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF). 

 

No Estado de Mato Grosso do Sul, conforme Decreto 14.508/2016, dependendo da receita bruta 

anual de seu CNPJ-base, o contribuinte, quando obrigado, pode optar por emitir NFC-e, NF-e 

(Nota Fiscal eletrônica) ou CF-e ECF (Cupom Fiscal emitido por ECF blindado), com benefícios 

para as empresas, para o Fisco e para a sociedade. 

 

4. BENEFÍCIOS PARA O CONTRIBUINTE 

 Utilização de qualquer impressora não fiscal, térmica ou laser, sem necessidade 

de autorização pelo Fisco; 

 Dispensa de credenciamento ou de registro de uso do software emissor de NFC-

e; 

 Uso facultativo de POS (Point Of Sale) ou TEF (Transferência Eletrônica de 

Fundos); 

 Dispensa de autorização prévia do equipamento a ser utilizado; 

 Dispensa de Intervenção Técnica Credenciada; 

 Uso de Papel comum e que dispensa certificação; 

 Diminuição de gastos com papel; 

 Menor requisito de tempo de guarda física dos documentos; 

 Simplificação de obrigações acessórias (dispensa de impressão de Redução Z e 

Leitura X, Mapa Resumo, Lacres, Comunicação de ocorrências, Cessação, etc.); 

 Transferência em tempo real ou on-line da NFC-e; 

 Flexibilidade de expansão de pontos de vendas nos períodos de alto movimento 

do comércio, sem necessidade de autorização prévia do Fisco; 

 Possibilidade de uso de novas tecnologias de mobilidade (emissão em tablet, 

smartphone, notebook e outros). 
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5. OBRIGATORIEDADE 

O cronograma de obrigatoriedade de emissão de NFC-e foi estabelecido pelo Decreto SEFAZMS 

N°14.508, DE 29 DE JUNHO DE 2016, atualizado até Decreto nº 14.743/2017.  

 

5.1. OBRIGATORIEDADE PARA CONTRIBUINTES ANTIGOS 

Inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado ATÉ 31 de dezembro de 2016/2017:   

 

DATA DA 

OBRIGATORIEDADE   

RECEITA BRUTA ANUAL   

01/03/2017   Superior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) em 2016   

   

01/09/2017   

Superior a R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) e 

igual ou inferior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) em 2016   

   

01/03/2018   

Superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e igual ou inferior a 

R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) em 2017   

01/09/2018   Superior a R$ 180.000,00 (centos e oitenta mil reais) e igual ou 

inferior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em 2017   

01/03/2019  Superior a R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) e igual ou inferior 

a R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) em 2018  

   

 

5.2. OBRIGATORIEDADE PARA CONTRIBUINTES NOVOS 

Que se inscreverem no Cadastro de Contribuintes do Estado APÓS 31 de dezembro de 

2016:   

É obrigatória a emissão da NFC-e a partir do segundo mês subsequente ao período em que, 

compreendendo três meses consecutivos, a receita bruta total do contribuinte for superior 

a R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).   
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Observações:   

1. Os contribuintes com receita bruta anual inferior a R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) 

em 2018 estão desobrigados de emitir NFC-e e CF-e-ECF e poderão continuar emitindo 

modelo 2.   

   

2. A receita bruta é o valor correspondente à soma das receitas brutas dos 

estabelecimentos do contribuinte, localizados neste Estado e inscritos sob o mesmo 

CNPJ-base.   

   

3. O Microempreendedor Individual – MEI não está obrigado à emissão de NFC-e, porém 

não há impedimento para o seu uso, o que não o exime do cumprimento das disposições 

legais específicas para o MEI.   

   

4. A obrigatoriedade aplica-se a todos os estabelecimentos do contribuinte localizados 

neste Estado e inscritos sob o mesmo CNPJ-base.   

   

5. A opção pela emissão de NFC-e não impede o contribuinte de emitir:    

I - Cupom Fiscal Eletrônico ECF (CF-e-ECF), modelo 60, por equipamento Emissor de 

Cupom Fiscal (ECF), que atenda aos requisitos estabelecidos no Convênio ICMS 09/09, 

de 3 de abril de 2009;   

II - Cupom Fiscal por meio de equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF), até 1º de 

setembro de 2018 ou até o esgotamento da memória fiscal, o que ocorrer primeiro, que 

não atenda aos requisitos estabelecidos no Convênio ICMS 09/09, de 2009.   
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Fica facultada, desde 1º de março de 2017, a utilização de NF-e, em substituição à de 

NFC-e ou de CF-e-ECF, aos contribuintes que se enquadrem nas disposições dos arts. 1º 

e 2º do Decreto 14.508/2016.  

 

5.3. CASOS ESPECIAIS DA OBRIGATORIEDADE 

5.3.1. POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEIS 

É vedado o uso da NFC-e pelos estabelecimentos revendedores varejistas de 

combustíveis automotivos (CAE 51101 - posto revendedor de combustível). 

A partir de 1º de março de 2017 só será permitido o uso do CF-e-ECF (ECF Blindado – 

Convênio ICMS 09/09). 

 

 

 

 

 

5.3.2. EMPRESA COM FILIAIS 

A empresa que possuir filiais em Mato Grosso do Sul e optar pela utilização da NFC-e: 

Da data de adesão voluntária até a data da obrigatoriedade: tem total liberdade para 

testar a emissão em ambiente de homologação e/ou emitir em ambiente de produção. 

 A quantidade de Ponto de Venda (PDV) ou check-outs com NFC-e é variável por filial, 

bem como é variável a quantidade de filiais emitindo NFC-e, a critério da empresa. 

Da data da obrigatoriedade até 1º de setembro de 2018: TODAS as filiais devem possuir, 

em cada uma, pelo menos UM Ponto de Venda (PDV) ou check-out emitindo NFC-e.  

A partir de 1º de setembro de 2018: TODOS os Ponto de Venda (PDV) ou check-outs de 

TODAS as filiais devem emitir NFC-e.  

Obs.: A adesão voluntária não antecipa o prazo de obrigatoriedade, que permanece 

conforme estabelecido no art. 1º do Decreto nº 14.508/16. 

 

6. ADESÃO VOLUNTÁRIA 

Os contribuintes que desejarem emitir NFC-e antes dos prazos da obrigatoriedade poderão fazê-

lo, por adesão voluntária. 

Está disponível desde 1° de agosto de 2016 para as empresas o credenciamento voluntário à 

emissão de NFC-e, pelo banner “Credenciamento NFC-e” disponível no Portal do ICMS 

Transparente (www.icmstransparente.ms.gov.br). 

 

http://www.dfe.ms.gov.br/nfce-credenciamento/index.jsf
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7. REQUISITOS PARA EMISSÃO 

7.1. CERTIFICADO DIGITAL 

O Certificado Digital é um documento eletrônico que garante a autenticidade, 

confidencialidade e integridade da NFC-e emitida pela sua empresa. 

A empresa que ainda não adquiriu o Certificado Digital deverá obtê-lo junto a uma 

Autoridade Certificadora. 

A SEFAZ/MS adota os certificados do tipo A1 (arquivo) ou A3 (cartão ou token). Certifique 

com o fornecedor o modelo mais apropriado para a sua empresa. O certificado da matriz é 

válido para todas as suas filiais no país. 

 

7.2. CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CONTRIBUINTE (CSC) 

O CSC (Código de Segurança do Contribuinte) é um código de segurança alfanumérico de 

conhecimento apenas da SEFAZ e do contribuinte, utilizado para garantir a autoria e a 

autenticidade do DANFE-NFC-e impresso. Ele é necessário para que o contribuinte obtenha 

a autorização de uso de NFC-e pela SEFAZ. Assim, para que o contribuinte comece a emitir 

a NFC-e, é necessário que previamente obtenha o CSC pelo banner “Código de Segurança 

do Contribuinte” disponível no site da NFC-e do MS.   

São permitidos no máximo 2 CSC por ambiente (2 para o de homologação e 2 para o 

de produção) e por CNPJ-base (8 dígitos), de modo que a empresa pode utilizar o 

mesmo CSC para todos os seus estabelecimentos sul-mato-grossenses (CNPJ 14 dígitos). 

 

 7.3. PROGRAMA EMISSOR 

 ONDE ENCONTRAR – a empresa poderá buscar no mercado opções que melhor se 
adaptem às suas necessidades. O contribuinte poderá desenvolver um programa 
próprio que deverá seguir as especificações técnicas estabelecidas no Manual de 
Orientação ao Contribuinte (MOC) em sua versão mais atualizada, Notas Técnicas 
vigentes e demais documentos. Acesse a referida documentação técnica pelo site da 
NFC-e do MS (www.nfce.ms.gov.br) ou no Portal Nacional da NF-e 
(www.nfe.fazenda.gov.br). 
 

 PROGRAMA EMISSOR GRATUITO – a SEFAZ/MS não disponibilizará. 
 

 TESTE SEU PROGRAMA EMISSOR – a SEFAZ/MS, liberou um “ambiente de homologação” 
no site da NFC-e (www.nfce.ms.gov.br) para testes, onde as empresas poderão enviar 
NFC-e para a SEFAZ e, conforme os retornos obtidos, adaptarem o Programa Emissor 
para atender às exigências da SEFAZ/MS. As regras de validação específicas do MS 
também se encontram no site da NFC-e. Cabe ressaltar que esses documentos emitidos 
em ambiente de testes não possuem validade jurídica. 
 

http://www.dfe.ms.gov.br/csc/
http://www.dfe.ms.gov.br/csc/
http://www.nfce.ms.gov.br/
http://www.nfce.ms.gov.br/
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7.4. CREDENCIAMENTO 

Para emissão da NFC-e, o contribuinte inscrito no Cadastro de Contribuintes deste Estado 

deve solicitar, previamente, seu credenciamento à SEFAZ, em serviço disponibilizado em 

“Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica”, na página inicial do site na internet 

www.sefaz.ms.gov.br. 

O credenciamento é realizado em duas etapas: primeiramente em ambiente de 

homologação (para testes) e, após a realização dos testes com êxito, em ambiente de 

produção (com validade jurídica). 

 

 

8. CREDENCIAMENTO 

8.1. AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO  

O ambiente de homologação da SEFAZ/MS (sem validade jurídica) está sempre 

disponível para que a empresa possa realizar testes de emissão, transmissão e 

autorização da NFC-e, bem como treinar seus funcionários.   

 

8.1.1. REQUISITOS 

Os passos necessários para que a empresa possa utilizar o ambiente de 

homologação são:     

1) estar cadastrado no ICMS Transparente; 

2) possuir Certificado Digital no padrão ICP-Brasil tipos A1 ou A3, contendo 

o CNPJ de um dos estabelecimentos da empresa;  

3) estar inscrito no Cadastro de Contribuinte do Estado, na situação 

cadastral “ativo”, “suspenso” ou “provisório”;  

4) estar enquadrado em pelo menos uma das seguintes atividades 

econômicas:  

a) comércio varejista, exceto posto revendedor de combustível; 

b) desenvolvedor de sistemas no Estado; 

5)  desenvolver ou adquirir um software emissor de NFC-e. O software 

deve manter um histórico de notas NFC-e emitidas, bem como conservar os 

status de cada NFC-e mantida no histórico (se foi autorizada, cancelada, 

denegada ou rejeitada).  

6) realizar o seu credenciamento junto à SEFAZ/MS como emissor de NFC-

e utilizando o certificado digital do tipo pessoa jurídica (e-PJ ou e-CNPJ), em 

serviço disponibilizado no site da NFC-e (www.nfce.ms.gov.br) pelo banner: 

  

  

   

http://www.sefaz.ms.gov.br/
http://www.nfce.ms.gov.br/
http://www.nfce.ms.gov.br/
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce-credenciamento/index.jsf
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7) Gerar o CSC (Código de Segurança do Contribuinte) do ambiente de 

Homologação utilizando o certificado digital do tipo pessoa jurídica (e-PJ ou e-

CNPJ), no site da NFC-e (www.nfce.ms.gov.br) pelo banner:  

 

 

              

 

 

OBS.: O credenciamento deve ser realizado para cada estabelecimento do 

contribuinte localizado neste Estado e inscrito sob o mesmo CNPJ-base (8 

primeiros dígitos).  

 

 

8.1.2. TESTES NECESSÁRIOS 

8) Realizar autorizações de NFC-e simulando situações reais que 

acontecem no dia a dia da empresa (emissão de forma normal e em 

contingência off-line), pela execução dos seguintes testes mínimos 

obrigatórios:   

• 01 autorização de NFC-e (normal)   

• 01 autorização de NFC-e (contingência off-line)   

• 01 inutilização de numeração   

• 01 cancelamento de NFC-e   

 

  

8.1.3. COMO TESTAR A EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA 

Para realização do teste da emissão em contingência, por retratar situação 

atípica de falha de conexão, sugerem-se os seguintes passos: 

1)  Desligue a conexão com a internet; 

2)  Tentar emitir uma NFC-e normalmente (após certo lapso de tempo, o 

resultado esperado é a impressão de um DANFE-NFC-e em contingência);  

3)  Restabelecer a conexão com a internet (o resultado esperado é a transmissão 

da NFC-e em contingência para a SEFAZ). 
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8.2. AMBIENTE DE PRODUÇÃO 

O ambiente de Produção da SEFAZ/MS (com validade jurídica) é o que a empresa deve 

utilizar nas vendas do seu dia-a-dia. 

8.2.1. REQUISITOS 

O ambiente de produção é liberado automaticamente dentro do prazo de 30 

minutos após a realização dos testes obrigatórios e desde que a empresa 

atenda aos seguintes requisitos: 

1) estar inscrito no Cadastro de Contribuinte do Estado, na situação cadastral 

“ativo”, ou “suspenso””;  

2) b) estar enquadrado na atividade econômica de comércio varejista, exceto 

posto revendedor de combustível; 

A migração para o ambiente de produção (com validade jurídica) ocorre de 

forma automática após a realização dos testes mínimos em ambiente de 

homologação (uma autorização de NFC-e Normal, uma autorização de NFC-e 

emitida em contingência off-line, um cancelamento de NFC-e e uma inutilização 

da numeração). 

 

8.2.2. CONSULTA DE EMPRESAS CREDENCIADAS 

A consulta da situação do credenciamento poderá ser realizada no portal 

estadual da NFC-e (www.nfce.ms.gov.br) menu Consulta/ Consulta de Empresas 

Credenciadas. 

 

8.2.3. OBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO DE NF-e PARA 

CREDENCIADO À NFC-e 

O contribuinte credenciado à emissão da NFC-e, modelo 65, fica obrigado à 
emissão da NF-e, modelo 55, em substituição ao modelo 1 ou 1-A. 
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9. COMO EMITIR A NFC-e 

9.1. IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO 

O destinatário deve ser identificado por meio do CNPJ ou do CPF ou, tratando-se de 
estrangeiro, documento de identificação admitido na legislação civil, nas seguintes 
situações: 

a) nas operações com valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

b) nas operações com valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando solicitado 
pelo adquirente; 

c) nas entregas em domicílio (neste caso, deve constar também a informação do 
respectivo endereço). 

Nas demais situações não será necessária a identificação do destinatário. 

9.2. DESTINATÁRIO CONTRIBUINTE DO ICMS 

A utilização da NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor eletrônica), assim como a do 
ECF (Equipamento Emissor de Cupom Fiscal), é obrigatória para os estabelecimentos 
que exerçam atividade de venda ou revenda de mercadorias ou bens, ou de prestação 
de serviço em que o adquirente ou o tomador seja pessoa física ou jurídica não 
contribuinte do ICMS, conforme art. 1° do Decreto 14508/2016. 

 

9.3. CFOPs QUE PODEM SER UTILIZADOS NA EMISSÃO DA NFC-e 

CFOP Descrição Resumida 

5.101 Venda de produção do estabelecimento 

5.102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 

5.103 Venda de produção do estabelecimento efetuada fora do estabelecimento 

5.104 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento 

5.115 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil 

5.401 Venda de produção do estabelecimento quando o produto esteja sujeito a ST 

5.403 Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita a ST, na condição de contribuinte-substituto 

5.405 Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita a ST, na condição de contribuinte-substituído 

5.653 Venda de combustível ou lubrificante, de produção do estabelecimento, destinados a consumidor ou usuário final 

5.656 Venda de combustível ou lubrificante, adquiridos ou recebidos de terceiros, destinados a consumidor ou usuário 

final 

5.667 Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra UF 

5.933 Prestação de serviço tributado pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
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9.4. CFOP 5929 NA EMISSÃO DA NF-e 

É facultada a emissão de NF-e para acobertar a mesma operação de venda realizada com 
NFC-e, desde que, na referida NF-e, seja: 

  
I – utilizado o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) 5929; 

 
II – referenciada a NFC-e correspondente.  

 
 

9.5. REGRAS DE VALIDAÇÃO ESPECÍFICAS DO MS 

A regra citada acima, bem como as demais regras de validação específicas para NFC-e 

aplicadas pela SEFAZ MS poderão ser consultadas no site da NFC-e menu “Institucional 

/Regras de Validação – MS “. 

 

9.6. VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO 

A NFC-e pode ser utilizada, em substituição à Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, por 
contribuinte emissor de NFC-e, para venda de mercadoria fora do estabelecimento para 
consumidor final em operações internas, desde que: 

 
I - na remessa e no retorno das mercadorias seja emitida a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), 
modelo 55; 

 
II – na NF-e de retorno das mercadorias sejam referenciadas todas as NFC-e emitidas 
nas vendas e a NF-e de remessa. 

 

 

9.7. MANUAL PARA ORIENTAÇÃO DE EMISSÃO DA NFC-e 

Esta publicação visa orientar contribuintes na emissão da NFC-e: 
 
 

 

 

 

10. BLOQUEIO DE NOVAS AUTORIZAÇÕES 

Nos casos em que a transmissão de arquivos de NFC-e para a SEFAZ causar sobrecarga nos 

computadores desta, em razão de procedimentos indevidos por parte do transmitente, como, 

por exemplo, tentativas de retransmissão imediata de arquivo rejeitado ou que ainda se 

encontre em processo de transmissão, a SEFAZ pode bloquear novas autorizações de uso de 

NFC-e pelo tempo necessário à solução do problema.  

http://www.nfce.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/108/2016/07/Regras-de-Valida%C3%A7%C3%A3o_MS.xlsx
http://www.nfce.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/108/2016/07/Regras-de-Valida%C3%A7%C3%A3o_MS.xlsx
http://www.nfce.ms.gov.br/orientacoes-para-emissao-em-ambiente-de-homologacao/
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11. DANFE NFC-e 

11.1. CONCEITO 

O Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (DANFE-NFC-e) é um 
documento fiscal auxiliar, sendo unicamente uma representação simplificada em papel 
da transação de venda no varejo, que facilita a consulta do documento eletrônico no 
ambiente da SEFAZ/MS, pelo consumidor final. O DANFE contém a chave de acesso e o 
código de barras QR Code da NFC-e para que o consumidor consulte a sua validade e 
autenticidade.  

 

11.2. MODELO DO DANFE NFC-e 

 

 

 

11.3. OBRIGATORIEDADE DE IMPRESSÃO 

É obrigatória a impressão do DANFE-NFC-e, podendo, se o adquirente concordar, ser 

substituído pelo seu envio em formato eletrônico ou da chave de acesso da NFC-e, ou 

ser impresso de forma resumida, sem identificação detalhada das mercadorias 

adquiridas. 
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11.4. USO DO ECF PARA IMPRESSÃO DO DANFE NFC-e 

É facultada a utilização de ECF com o uso cessado para impressão do DANFE-NFC-e. 
 

 

11.5. TRANSPORTE DA MERCADORIA COM DANFE NFC-e OU NF-e 

A NFC-e pode ser utilizada, em substituição à NF-e, para acobertar o transporte de 
mercadorias em veículo próprio na entrega em domicílio a pessoa natural ou jurídica 
não contribuinte do ICMS, dentro do território do Estado, desde que nela constem, sem 
prejuízo das demais informações obrigatórias: 

I – a identificação do adquirente, por meio do nome e do número de inscrição no 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

II – o endereço de entrega. 

Em se tratando de transporte interestadual, seja em veículo próprio ou por 
transportadora, ou transporte dentro do território de Mato Grosso do Sul por 
transportadora, caso já tenha sido emitida a NFC-e, deverá ser emitida NF-e 
referenciando essa NFC-e, utilizando-se o CFOP 5929.  

Importante destacar que o Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
(DANFE-NFC-e) é o documento que representa as operações acobertadas por NFC-e. 

 
 

12. CONFERINDO A VALIDADE  

12.1. MODOS DE CONSULTA 

Para que o consumidor possa verificar a validade e autenticidade da NFC-e, a SEFAZ/MS 
disponibiliza consulta da NFC-e via leitura do QR Code impresso no DANFE NFC-e por 
meio de aplicativos leitores do código instalados em smartphones ou tablets, ou 
mediante a informação da chave de acesso na consulta disponível no site da NFC-e do 
MS. 
 

12.2. CONSULTA PÚBLICA DE NFC-e  

Esta consulta poderá ser efetuada pelo consumidor de duas formas: pela digitação em 

página web dos 44 caracteres numéricos da chave de acesso constantes impressos no 

DANFE NFC-e ou consulta via leitura do QR Code impresso ou disponibilizado em meio 

eletrônico, utilizando aplicativos gratuitos de leitura de QR Code, disponíveis em 

dispositivos móveis como smartphones e tablets. 



 
 

16 
Cartilha NFC-e  |  Versão 2.0 

No caso de consulta pública via website da NFC-e (www.nfce.ms.gov.br), deve-se clicar 

no seguinte banner: 

 

 

OBS.: Neste caso, será necessário digitar o código chave de 44 caracteres. 

 

12.3. CONSULTA PÚBLICA DE NFC-e VIA QR CODE  

No caso de consulta pública de NFC-e via QR Code, o consumidor deverá apontar o seu 

dispositivo móvel (smartphone ou tablet) para a imagem do QR Code gerada na tela do 

caixa ou impressa no DANFE NFC-e entregue pelo operador do caixa. O leitor de QR Code 

se encarregará de interpretar a imagem e efetuar a consulta da NFC-e da URL 

recuperada no Portal da SEFAZ da Unidade Federada da emissão do documento.  

 

Como resultado da consulta QR Code, deverá ser apresentado ao consumidor na tela do 

dispositivo móvel o DANFE NFC-e completo (com itens de mercadoria). Nesta tela, o 

consumidor terá a opção de imprimir o DANFE NFC-e completo ou optar pela 

visualização do conteúdo da NFC-e também em formato de abas. O resultado deve ser 

idêntico ao resultado utilizando a consulta com digitação da chave de 44 caracteres. 

 

13. CANCELAMENTO  

A solicitação do Pedido de Cancelamento de NFC-e deve ser efetivada via Internet, por meio de 

protocolo de segurança, podendo ser realizada através de software desenvolvido ou adquirido 

pelo contribuinte. 

http://www.nfce.ms.gov.br/
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/
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A solicitação do cancelamento poderá ocorrer desde que não tenha ocorrido a saída da 

mercadoria, em prazo não superior a 24 horas, contado do momento em que foi concedido a 

Autorização de Uso da NFC-e. 

Não há previsão legal para cancelamento da NFC-e fora do prazo (extemporâneo). 

 

14. CONTINGÊNCIA 

14.1. MODALIDADES DE EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA 

Apenas nas situações em que ocorram problemas técnicos de comunicação ou de 

processamento de informações que impeçam a autorização da NFC-e em tempo real, o 

contribuinte poderá emitir CF-e-ECF (Cupom Fiscal emitido por ECF blindado) ou utilizar 

a contingência off-line, devendo, neste último caso, transmitir à SEFAZ/MS até o 

primeiro dia útil subsequente contado a partir de sua emissão do referido documento. 

 

A emissão de NFC-e em contingência off-line deve ser tratada como exceção, sendo que 

a regra deve ser a emissão com autorização em tempo real. 

 

 

 

14.2. MODELO DE DANFE NFC-e EMITIDA EM CONTINGÊNCIA 
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14.3. PERCENTUAL DE CONTINGÊNCIA 

A quantidade de NFC-e autorizadas em “Contingência Off-line” em relação à quantidade 
total de NFC-e autorizadas (“Normal” e em “Contingência Off-line”) deve ser de, no 
máximo, 20% (vinte por cento) por semestre de cada ano calendário, excetuado o 
semestre do credenciamento do contribuinte em ambiente de produção. 

 

 

15. VEDAÇÃO AO USO DA NFC-e 

É vedada a emissão da NFC-e: 

 Nas operações com valor igual ou superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo 

obrigatória a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55; 

 Por estabelecimentos revendedores varejistas de combustíveis automotivos (posto 
revendedor de combustível), os quais continuam obrigados, independente da receita 
bruta auferida, a utilizar equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF), que atenda aos 
requisitos estabelecidos no Convênio ICMS 09/09, de 3 de abril de 2009. 

 

 

16. INUTILIZAÇÃO DE NÚMEROS DE NFC-e E NÃO UTILIZADAS 

Na eventualidade da quebra de sequência da numeração da NFC-e, o contribuinte deve solicitar, 

mediante Pedido de Inutilização de Número da NFC-e, até o décimo dia do mês subsequente, a 

inutilização de números de NFC-e e não utilizadas. 

 

17. ESCRITURAÇÃO 

Para as NFC-e, regra geral, devem ser apresentados somente os registros C100 e C190. 

OBSERVAÇÕES: 

A. No registro C100, não devem ser informados os campos COD_PART, VL_BC_ICMS_ST, 

VL_ICMS_ST, VL_IPI, VL_PIS, VL_COFINS, VL_PIS_ST e VL_COFINS_ST. Os demais campos 

seguirão a obrigatoriedade definida pelo registro. 

B. Não devem ser informados como participantes os CNPJ e CPF apenas citados no registro 

C100, quando se tratar de NFC-e - Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final - modelo 

65. 

C. As NFC-e não devem ser escrituradas nas entradas, pois é vedada a apropriação do 

crédito fiscal de ICMS relativo às aquisições de mercadorias com base em NFC-e. 

D. D. A escrituração das NFC-e canceladas, denegadas e dos números inutilizados é 
facultativa. 
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E. Desde 01/01/2014 os contribuintes do Estado de Mato Grosso do Sul estão dispensados 
da entrega de arquivos relativos ao Sintegra pelo Decreto estadual nº 13.883, de 12 de 
fevereiro de 2014. 

 

 

 

 

18. PRAZO PARA UTILIZAÇÃO DE ECFS TÉRMICOS 

Observada a obrigatoriedade de uso de Documento Fiscal Eletrônico do Varejo (NFC-e, NF-e 

ou CF-e-ECF) estabelecida para cada estabelecimento, os ECFs térmicos, ou seja, ECFs que não 

atendem aos requisitos estabelecidos no Convênio ICMS 09/09, podem ser utilizados pelos 

contribuintes que optarem pela emissão de NFC-e até 1º de setembro de 2018 ou até o 

esgotamento da memória fiscal, o que ocorrer primeiro, devendo ser então cessados. 

 

19. SITES DA NFC-e 

19.1. PORTAL ESTADUAL 

 

 

19.2. PORTAL NACIONAL 

 

  
 

  

20. DISPONIBILIDADE  

A disponibilidade da NFC-e pode ser consultada pelo link 

http://www1.sefaz.ms.gov.br/disponibilidades/consultar.aspx ou no site da NFC-e pelo banner 

abaixo:   

  

  

 

  

 

http://nfce.encat.org/
http://www1.sefaz.ms.gov.br/disponibilidades/consultar.aspx
http://www1.sefaz.ms.gov.br/disponibilidades/consultar.aspx
http://www1.sefaz.ms.gov.br/disponibilidades/consultar.aspx
http://www1.sefaz.ms.gov.br/disponibilidades/consultar.aspx
http://www1.sefaz.ms.gov.br/disponibilidades/consultar.aspx
http://www.nfce.ms.gov.br/legislacao-3/
http://www.nfce.ms.gov.br/
http://nfce.encat.org/
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21.  LEGISLAÇÃO  

AJUSTE SINIEF 19, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2016 – Institui a Nota Fiscal de Consumidor 

Eletrônica, modelo 65, e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.  
  

Subanexo XX ao Anexo XV ao Regulamento do ICMS – Dispõe sobre a NFC-e e o DANFE-NFC-e 

  

Decreto 14.508 de 2016  atualizado até Decreto nº 14.743/2017– Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de emissão de Documentos Fiscais Eletrônicos por contribuintes varejistas  

 
  

22. FALE CONOSCO  

Caso tenha alguma dificuldade ou encontre algum erro, faça o relato imediatamente pelo Fale 

Conosco, disponível no site da NFC-e, ou no banner informado abaixo, para que seja analisado 

pela equipe da SEFAZ (importante informar a versão e o ambiente que está utilizando):  

  

  

  

23. PERGUNTAS E RESPOSTAS FREQUENTES (FAQ) 

Antes de apresentar uma dúvida no Fale Conosco, é possível consultar previamente se esta já 

consta do rol de Perguntas e Respostas Frequentes (FAQ). Esse procedimento poupará tempo 

e esforços por parte do consulente: 

  
  

 
 

http://www.nfce.ms.gov.br/legislacao-3/
http://www.nfce.ms.gov.br/legislacao-3/
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2016/aj019_16
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2016/aj019_16
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2016/aj019_16
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2016/aj019_16
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2016/aj019_16
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2016/aj019_16
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2016/aj019_16
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2016/aj019_16
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2016/aj019_16
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2016/aj019_16
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2016/aj019_16
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2016/aj019_16
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2016/aj019_16
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2016/aj019_16
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2016/aj019_16
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2016/aj019_16
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2016/aj019_16
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2016/aj019_16
http://www.nfce.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/108/2018/05/Subanexo-XX-ao-Anexo-XV-ao-Regulamento-do-ICMS.doc
http://www.nfce.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/108/2016/06/Decreto-14.508-de-2016.doc
http://www.faleconosco.ms.gov.br/faleconosco/login/login.jsf
http://www.faleconosco.ms.gov.br/faleconosco/login/login.jsf
http://www.faleconosco.ms.gov.br/faleconosco/login/login.jsf
http://www.faleconosco.ms.gov.br/faq/#/assunto/7
http://www.faleconosco.ms.gov.br/faleconosco/login/login.jsf?origemsite=nfe
http://www.faleconosco.ms.gov.br/faq/#/assunto/7

