
Sigla Nome Descrição Conteúdo relacionado

DFe Documento
Fiscal Eletrônico

Documentos �scais digitais, englobam tudo que for um documento importante para o �scal
e que seja eletrônico, como a NFe e o CTe.

Documentos �scais no
Arquivei

NFe Nota Fiscal
Eletrônica

Documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, com o
intuito de documentar a circulação de mercadorias.

Documentos �scais no
Arquivei

NFSe Nota Fiscal de
Serviços
Eletrônica

Documento �scal emitido por empresas prestadoras de serviços através das Prefeituras. NFSe – Entenda mais
sobre esse document

CTe Conhecimento
de Transporte
Eletrônico

Documenta uma prestação de serviço de transporte de cargas realizada por qualquer
modal. O CTe acompanha as mercadorias da sua origem ao destinatário e é o principal
documento de uma transportadora.

Desa�o: O quanto você
sabe sobre CTe?

NFCe Nota Fiscal de
Consumidor
Eletrônica

Documento emitido e armazenado eletronicamente, documenta as transações comerciais
realizadas entre uma empresa e o consumidor �nal. A NFCe está substituindo o tradicional
cupom �scal emitido por ECF.

Documentos �scais no
Arquivei

MDFe Manifesto de
Documentos
Fiscais
eletrônicos

Criado para uso das empresas transportadoras de cargas emitentes de CTe e empresas
emitentes de NFe que transportam carga própria, agiliza o registro em lote de DFes em
trânsito e identi�ca a unidade de carga utilizada e demais características do transporte.

Documentos �scais no
Arquivei

CFe-SAT Sistema
Autenticador e
Transmissor de
Cupons Fiscais
Eletrônicos

Projeto exclusivo do estado de São Paulo, substitui os Cupons Fiscais emitidos pelo ECF. O
SAT é um equipamento que gera e autentica, por meio de certi�cado digital próprio, o
Cupom Fiscal eletrônico (CFe) e o transmite periodicamente à SEFAZ.

Documentos �scais no
Arquivei

NFTS Nota Fiscal
eletrônica do
Tomador/Interm
ediário de
Serviços

Se destina à declaração dos serviços tomados ou intermediados pelas pessoas jurídicas e
pelos condomínios edilícios residenciais ou comerciais por ocasião da contratação de
serviços. A NFTS substituiu a Declaração Eletrônica de Serviços (DES).

Prefeitura de São Paulo
- Manual da NFTS

- Nota Fiscal de
Entrada

Documento para comprovação �scal referente à movimentação de mercadorias recebidas
pela empresa.

Documentos �scais no
Arquivei

- Nota Fiscal de
Saída

Documento para comprovação �scal referente à movimentação de mercadorias emitidas
pela empresa.

Como importar notas
emitidas para o Arquivei

- Nota Fiscal de
Devolução

A Nota Fiscal Eletrônica com operação de Devolução objetiva anular os efeitos da operação
de compra. A NFe de Devolução sempre deve ser emitida da mesma forma da NFe de
origem.

Tabela Interativa de
CFOP

XML Extensible
Markup
Language

O arquivo XML é a versão digital da Nota Fiscal e obedece a um padrão nacional de
escrituração �scal. Ele precisa ser armazenado eletronicamente, pelo fornecedor e
comprador, pelo período de 5 anos mais o ano vigente.

Anatomia do XML

DANFe Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

É uma representação simpli�cada da NFe e não tem validade jurídica. Esse documento
auxiliar contém a chave de acesso para a consulta da NFe e é obrigatório ao acompanhar a
mercadoria em trânsito.

Documentos �scais no
Arquivei

DACTe Documento
Auxiliar do
Conhecimento
de Transporte
Eletrônico

É uma representação simpli�cada do CTe e não tem validade jurídica. Esse documento
auxiliar deve conter a chave de acesso para a consulta do CTe e é obrigatório ao
acompanhar a prestação de serviço e as mercadorias transportadas.

Desa�o: O quanto você
sabe sobre CTe?

- Tomador (CTe) É a pessoa física ou jurídica que irá arcar com os custos do frete. Desa�o: O quanto você
sabe sobre CTe?

- Frete É o valor pago pelo uso ou pela locação de embarcação, avião, caminhão ou qualquer outro
meio de transporte que pertence a outra pessoa.

Desa�o: O quanto você
sabe sobre CTe?

FOB Free on Board Traduzido como “Livre a bordo”, é um tipo de frete no qual o comprador assume todos os
riscos e custos com o transporte da mercadoria.

Desa�o: O quanto você
sabe sobre CTe?

CIF Cost, Insurance
and Freight

Traduzido como “Custo, Seguros e Frete”, é um tipo de frete no qual o fornecedor é
responsável por todos os custos e riscos com a entrega da mercadoria.

Desa�o: O quanto você
sabe sobre CTe?

- Fisco Parte do Governo responsável pela gestão do tesouro público, que inclui a arrecadação
tributária e, por consequência, a recepção de documentos �scais eletrônicos e �scalização
das empresas. É composto pelas Secretarias da Fazenda e pela Receita Federal.

Vídeo: Por Dentro da
Consulta de Notas

- Certi�cado
Digital

É um arquivo eletrônico que funciona como uma senha online para veri�car a identidade de
um usuário, empresa ou computador. É usado para criar um canal seguro de comunicação,
assinar documentos, emitir notas �scais e mais.

Certi�cado Digital – A
identi�cação da sua
empresa

- Certi�cado
Digital A1

É um arquivo eletrônico, que pode ser instalado simultaneamente em diversos
computadores. Esse tipo de certi�cado oferece mais agilidade e é indicado para empresas
que desejam ter mais facilidade na automação de tarefas relacionadas às notas. Sua
validade é de 1 ano.

Certi�cado Digital – A
identi�cação da sua
empresa

- Certi�cado
Digital A3

Os certi�cados A3 são um dispositivo físico, tanto no formato de um cartão ou token. A sua
desvantagem é que ele pode ser utilizado apenas em um computador e um programa por
vez, diminuindo sua versatilidade. Sua validade é de 3 anos.

Certi�cado Digital – A
identi�cação da sua
empresa

- Chave de Acesso É um número único e identi�cador de um documento �scal emitido no Brasil. Composta por
44 caracteres numéricos, ela contém diversas informações sobre o DFe, como o código da
UF do emitente, o ano/mês da data de emissão, etc.

Anatomia da Chave de
Acesso

- Manifestação do
Destinatário

É a ação do destinatário para informar ao Fisco que a empresa tem conhecimento da
operação e recebeu a mercadoria, além de preveni-la de notas emitidas por terceiros sem o
seu conhecimento.

Manifestação de NFe e
CTe

CCe Carta de
Correção
Eletrônica

Caso você preencha uma NFe ou CTe com alguma informação errada, é possível corrigir
através da CCe. Mas lembre-se: é preciso atentar-se aos requisitos e normas sobre quais
campos podem ser alterados!

Como fazer a Gestão de
notas em um único
lugar

ERP Enterprise
Resource
Planning

Traduzido como "Planejamento dos Recursos da Empresa", o ERP gerencia informações
relativas aos processos operacionais, administrativos e gerenciais das empresas e integra
os seus diversos departamentos, possibilitando a automação e armazenamento de todas as
informações de negócios.

Blog - ERP integrado à
consulta de NFe
completa

- Fechamento de
Mês

É feito para apuração do resultado gerencial. Com ele, é possível contabilizar receitas e
despesas, analisando fornecedores, contas a pagar, etc., permitindo a visualização de todas
as ocorrências �scais e suas totalizações.

Fechamento de mês –
Seus documentos em
um só lugar

- UF de
Origem/Destino

UF de Origem é o Estado de onde partiu a mercadoria. Do mesmo modo, UF de Destino é o
Estado de destino da mercadoria. Ambas são utilizadas para o cálculo do ICMS, entre outros
tributos.

3 casos de uso do
Relatórios Avançados
NFe

- Transferência de
Mercadorias

A transferência de mercadorias é descrita na natureza da operação da NFe e relaciona-se às
saídas existentes no estoque do estabelecimento remetente para o estoque de outro
estabelecimento pertencente ao mesmo titular.

Tabela Interativa de
CFOP

- Devolução de
Mercadorias

No caso da mercadoria ser devolvida com a mesma NFe, o destinatário deve informar no
verso os motivos que o levaram a devolver, datar e assinar. Assim, o transporte das
mercadorias e a própria escrituração poderá ser feita através da mesma NFe de entrada. No
caso da NFe ter sido emitida pelo destinatário, o mesmo �ca encarregado de emitir a nota
�scal para a devolução.

Manifestação de NFe e
CTe

NCM Nomenclatura
Comum do
Mercosul

Código utilizado para categorizar as mercadorias, tanto importadas quanto comercializadas
no Brasil. A partir deste número, é possível identi�car a inclusão de alíquotas de tributos
incidentes na comercialização de produtos, como o IPI, ICMS e II (Imposto sobre
Importação).

Tabela Interativa de
NCM

DARF Documento de
Arrecadação de
Receitas Federais

É um guia, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, e serve para arrecadar impostos,
contribuições e taxas embutidas nas operações �nanceiras. Nele, são pagos tributos como
o IRPF, IRPJ, PIS, COFINS, CSLL, IOF, etc. Existiam dois tipos: O Simples (substituído pelo DAS
do Simples Nacional) e o Comum. O DARF Comum é utilizado para pagar o PIS sobre o
faturamento de uma empresa, o imposto de importação na alfândega sobre mercadorias
trazidas do exterior ou o imposto de renda pela fonte pagadora.

Blog - DARF: quais são
os tipos e quem são
seus contribuintes

PASEP Programa de
Formação do
Patrimônio do
Servidor Público

Responsável por pagar o abono e renda salarial para os servidores públicos. Blog - Quais são os
impostos da NFSe?

PIS Programa de
Integração Social

Responsável por pagar o abono e renda dos trabalhadores de empresas privadas. O PIS é
administrado pelo Ministério da Fazenda e pago pela Caixa Econômica Federal.

Blog - PIS e Co�ns:
Entenda o que é
‘insumo’ para �ns de
crédito

COFINS Contribuição
para o
Financiamento
da Seguridade
Social

É uma contribuição que visa �nanciar a Seguridade Social em suas áreas fundamentais,
como previdência e assistência social e saúde pública. Aplica-se sobre o valor bruto de
faturamento das empresas.

Blog - PIS e Co�ns:
Entenda o que é
‘insumo’ para �ns de
crédito

- Lucro Real Lucro Real é um regime tributário para o recolhimento do Imposto de Renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) da pessoa jurídica. Para uma empresa que
trabalha com uma margem pequena de lucro, olhando para o Imposto de Renda, a opção
por esse regime é vantajoso. Mas é importante olhar também para a CSLL e para as
contribuições PIS e COFINS, pois a escolha do regime afeta todos estes tributos.

Blog - Valores do Varejo:
Regimes Tributários

- Lucro Presumido No regime tributário do Lucro Presumido o lucro é apurado mediante a aplicação de um
percentual sobre a receita bruta sobre o qual incidirá o IRPF e a CSLL (Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido).

Blog - Valores do Varejo:
Regimes Tributários

- Regime de
Competência

Para o Regime de Competência os efeitos �nanceiros das transações são reconhecidos nos
períodos nos quais ocorrem, independentemente de terem sido recebidos ou pagos. No
caso de uma nota �scal emitida hoje, mas que será recebida em 45 dias, é reconhecida no
mês de emissão, ou seja, no mês atual. O regime de escrituração exigido para o Lucro Real é
o de competência contábil.

Blog - Valores do Varejo:
Regimes Tributários

ICMS Imposto sobre
Operações
relativas à
Circulação de
Mercadorias e
Prestação de  
Serviços

Imposto que compete aos governos estaduais sobre a movimentação de mercadorias em
geral (o que inclui produtos dos mais variados segmentos) e sobre serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação.

Tabela Interativa de
CFOP

DIFAL Diferencial de
Alíquota de ICMS

Refere-se ao cálculo usado para operações de transporte interestadual em que o
destinatário não é contribuinte do ICMS. O objetivo do DIFAL é resolver as tarifas de ICMS, já
que estas são diferentes em  
cada Estado.

3 casos de uso do
Relatórios Avançados
NFe

DESTDA Declaração de
Substituição
Tributária,
Diferencial de
Alíquota e
Antecipação

É uma declaração mensal dos fatos geradores (as ocorrências em si, que trazem à tona a
exigência do respectivo ônus para o contribuinte) ocorridos a partir de 01 de janeiro de
2016. Os contribuintes do ICMS que possuem Inscrição Estadual e sejam optantes pelo
Simples Nacional são obrigados a enviar o DESTDA.

Blog - DeSTDA: 10
respostas essenciais
que você precisa saber

DCTF Declaração de
Débitos e
Créditos
Tributários
Federais

Documento exigido pela União, contém as informações de tributos e contribuições
apurados pela pessoa jurídica em cada mês, os pagamentos, eventuais parcelamentos e as
compensações de créditos. A DCTF, obrigação tributária acessória, reúne dados relativos
aos tributos e demais pagamentos governamentais feitos pela empresa mensalmente.

Blog - Tudo o que você
precisa saber sobre
DCTF

CFOP Código Fiscal de
Operações e
Prestações

Composto por quatro dígitos, é através do CFOP que é de�nido se a operação �scal terá ou
não que recolher impostos. O código deve obrigatoriamente ser informado em todos os
documentos �scais da empresa, como NFes e CTes.

Tabela Interativa de
CFOP

SPED Sistema Público
de Escrituração
Digital

O Projeto SPED é uma solução tecnológica que, assim como a NFe, tem o objetivo de
substituir o papel por uma versão eletrônica dos Livros Fiscais.

Novo módulo Confere
C100D100®

ECD Escrituração
Contábil Digital

Criada para �ns �scais e previdenciários, a ECD deve ser entregue ao SPED trazendo livros
contábeis emitidos em formato eletrônico. São parte do arquivo: o Livro Diário e seus
auxiliares, o Livro Razão e seus auxiliares e o Livro Balancetes Diários.

Prevenção de erros nos
SPEDs

EFD Escrituração
Fiscal Digital

É um arquivo digital formado por um conjunto de escriturações de documentos �scais dos
livros: Registro de Entradas, Registro de Saídas, Registro de Apuração do ICMS, Registro de
Apuração do IPI, Registro do Inventário e do Documento de Controle de Crédito de ICMS do
Ativo Imobilizado (CIAP).

Prevenção de erros nos
SPEDs

- eSOCIAL Sistema de escrituração digital que simpli�ca e informatiza as informações dos
trabalhadores, estruturando todas as informações relacionadas ao trabalhador. Com o
eSocial é possível eliminar diferenças nos registros relacionados aos empregados e nos
números de identi�cação �scal.

Blog - eSocial e a folha
de pagamento

- eFinanceira É uma obrigação acessória que reúne informações referentes a cadastro, abertura,
fechamento, entre outras informações �nanceiras de interesse da SEFAZ. Essa obrigação
deve ser transmitida ao SPED pelos obrigados a adotá-la.

Webinar: Prevenção de
erros nos SPEDs

ECF Escrituração
Contábil Fiscal

É uma obrigação acessória que substitui a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ). O preenchimento da ECF é obrigatório para todas as empresas
(tributadas pelo Lucro Real, Lucro Arbitrado ou Lucro Presumido).

Webinar: Prevenção de
erros nos SPEDs

CSLL Contribuição
Social sobre o
Lucro Líquido

Tributo federal que incide sobre todas as empresas e tem como objetivo apoiar
�nanceiramente a Seguridade Social.

NFSe – Entenda mais
sobre esse documento

ISS Imposto sobre
Serviços de
qualquer
natureza

Tributo cobrado pelos municípios e pelo Distrito Federal e destinado aos cofres públicos
municipais. Compreende qualquer natureza, com exceção dos impostos compreendidos em
circulação de mercadorias.

3 casos de uso do
Relatórios Avançados
NFe

IPI Imposto sobre
Produto
Industrializado

Imposto federal sobre produtos industrializados no Brasil, pode ser utilizado como imposto
seletivo: o governo pode isentar o IPI de um produto para estimular o seu consumo, por
exemplo.

3 casos de uso do
Relatórios Avançados
NFe

IRPJ Imposto de
Renda de
Pessoas Jurídicas

Pessoas jurídicas e pessoas físicas a elas equiparadas são contribuintes do IRPJ, que deve
ser apurado com base no lucro da empresa (real, presumido ou arbitrado).

Receita Federal - IRPJ
(Imposto sobre a renda
das pessoas jurídicas)

CNAE Classi�cação
Nacional de
Atividades
Econômicas

Instrumento de padronização nacional dos códigos das atividades econômicas, bem como
dos critérios de enquadramento usados pelos vários órgãos da Administração Tributária do
Brasil.

Blog - O que é o CNAE?
Saiba como classi�car
sua empresa

CST
ICMS

Código da
Situação
Tributária ICMS

Código que objetiva identi�car qual é a procedência de uma mercadoria (nacional ou
importada) e como ela será tributada.

Tabela Interativa de
NCM

CEST Código
Especi�cador da
Substituição
Tributária

Código que objetiva identi�car mercadorias passíveis de sujeição ao regime de substituição
tributária e de antecipação do ICMS com o encerramento de tributação.

Tabela Interativa de
NCM

CRT Código de
Regime
Tributário

Código que objetiva demonstrar em qual regime uma determinada empresa se insere: 1-
Simples Nacional, 2 - Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta ou 3- Regime
Normal.

Blog - Valores do Varejo:
Regimes Tributários

EAN European Article
Number

Código formado por diversas barras verticais escaneáveis e uma sequência numérica de 13
dígitos, é utilizado para a identi�cação, gerenciamento e controle interno dos produtos.

Secretaria da Fazenda
do Estado de SP -
Perguntas Frequentes
GTIN

GTIN Global Trade
Item Number

Identi�cador para itens comerciais, são usados para encontrar informações do produto em
um banco de dados.

Secretaria da Fazenda
do Estado de SP -
Perguntas Frequentes
GTIN

DAS Documento de
Arrecadação do
Simples Nacional

Contribuição mensal das empresas registradas no Simples Nacional. Receita Federal - DARF,
DAS, GPS e DAE

DFC Demonstração
do Fluxo de Caixa

Relatório contábil usado para analisar a posição �nanceira de uma empresa em um
determinado período, através do detalhamento de toda a sua movimentação �nanceira.

Receita Federal - DFC -
Declaração Fisco-
Contábil

DLPA Demonstração
dos Lucros ou
Prejuízos
Acumulados

Obrigação acessória que demonstra todas as mudanças patrimoniais de uma empresa. Documentos �scais no
Arquivei

DMPL Demonstração
das Mutações do
Patrimônio
Líquido

Relatório que visa acompanhar as variações da riqueza de uma empresa. Documentos �scais no
Arquivei

DRE Demonstração
do Resultado do
Exercício

Relatório contábil que demonstra se as operações de uma empresa estão gerando lucro ou
prejuízo em um período de tempo selecionado.

Blog - EFD-Reinf nova
versão aprovada e
novidades ECD e ECF

- Duplicata Título de crédito, no qual o comprador se propõe a pagar dentro do prazo a importância
representada na fatura emitida pelo comerciante.

-

EIRELI Empresa
Individual de
Responsabilidad
e Limitada

Modelo de formalização que objetiva enquadrar empresas que atuam com apenas um
sócio.

Blog - O melhor tipo de
empresa para abrir o
próprio negócio

LTDA Sociedade
Empresarial de
Responsabilidad
e Limitada

Modelo de formalização que objetiva enquadrar empresas que atuam com mais de um
sócio.

Blog - O melhor tipo de
empresa para abrir o
próprio negócio

MEI Microempreende
dor Individual

Modelo de formalização que objetiva fazer com que trabalhadores informais estejam dentro
da legalidade e promover esta formalização com uma carga tributária reduzida.

Blog - O melhor tipo de
empresa para abrir o
próprio negócio

ME Microempresa Empreendimento que possui uma receita bruta anual menor ou igual a R$ 360 mil. A
Microempresa pode ser dividida em: sociedade simples, EIRELI, sociedade empresária e
empresário.

Blog - O melhor tipo de
empresa para abrir o
próprio negócio

SA Sociedade
Anônima

Empreendimento com �ns lucrativos, caracterizado por ter o seu capital �nanceiro dividido
por ações.

Blog - O melhor tipo de
empresa para abrir o
próprio negócio

EPP Empresa de
Pequeno Porte

Empreendimento com limite de faturamento anual de R$ 4,8 milhões. O titular de uma EPP
pode optar por um dos regimes tributários: simples nacional, lucro real ou lucro presumido.

Blog - O melhor tipo de
empresa para abrir o
próprio negócio

GNRE Guia Nacional de
Recolhimento de
Tributos
Estaduais

Documento para operação de vendas realizadas fora do estado de produção da mercadoria
e sujeitas à substituição tributária.

-

PERT Programa
Especial de
Regularização
Tributária

Programa do Governo Federal para liquidação de débitos em aberto por empresas do
Simples Nacional.

Receita Federal - Pert
(Programa especial de
regularização tributária)

PGFN Procuradoria-
Geral da Fazenda
Nacional

Um dos órgãos de direção superior da Advocacia Geral da União, no qual atuam os
Procuradores da Fazenda Nacional.

Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional

CAMEX Câmara de
Comércio
Exterior

Vinculada ao Ministério da Economia, tem por objetivo a formulação, adoção,
implementação e coordenação de políticas e de atividades relativas ao comércio exterior de
bens e serviços, aos investimentos estrangeiros diretos, aos investimentos brasileiros no
exterior e ao �nanciamento às exportações.

CAMEX - Ministério da
Economiaa

SEFAZ Secretaria da
Fazenda do
Estado

Órgão estadual responsável pela �scalização, arrecadação, pagamento, controle e
contabilização de recursos públicos de cada Estado do Brasil.

-

IPI-Exp IPI Exportação Imposto sobre produtos industrializados que são destinados a exportação. -

ICMS/ST ICMS
Substituição
Tributária

É a antecipação do ICMS que a empresa pagaria ao vender determinado produto para o
consumidor �nal. A partir do ICMS/ST, o recolhimento feito pelo contribuinte natural é
transferido para uma empresa que está no início da cadeia de vendas.

Blog - ICMS/ST
(Substituição Tributária)

NSU Número
Sequencial Único
de NFe

Número sequencial gerado pela SEFAZ; é a partir dele que é possível que os interessados de
uma NFe (emitente, destinatário, transportadores e terceiros) tenham acesso aos Eventos,
Resumo de NFes e às NFes completas.

-

FCP Fundo de
Combate a
Pobreza

O FCP é um campo da NFe, que pode ser adotado a �m de minimizar o impacto de
desigualdades sociais entre os Estados brasileiros. Ele representa um adicional do ICMS nas
operações de determinados produtos.

3 casos de uso do
Relatórios Avançados
NFe

FPE Fundo de
Participação dos
Estados e do
Distrito Federal

Constitui uma das modalidades de transferência de recursos �nanceiros da União para os
Estados brasileiros.

-

FPM Fundo de
Participação dos
Municípios

Constitui uma das modalidades de transferência de recursos �nanceiros da União para os
municípios brasileiros

-

IVA Imposto sobre
Valor Agregado

Imposto que incide sobre a despesa ou sobre o consumo de um produto. A proposta inicial
do IVA é que ele substitua os principais impostos que recaem sobre as empresas hoje (PIS,
Co�ns e IPI).

Blog - O que é IVA

IBS Imposto sobre
Bens e Serviços

Novo tributo que está sendo proposto para substituir o PIS, Co�ns, IPI, ICMS e ISS. O objetivo
dessa uni�cação é simpli�car e tornar mais transparente a cobrança de tributos no
território brasileiro

-

Glossário de Termos Fiscais/Contábeis
Facilite sua busca sobre os termos fiscais/contábeis por Nome e siglas
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