
Novos setores são obrigados a adotar uso da nota fiscal eletrônica 

Em abril, empresas de tabaco e combustíveis terão que emitir notas fiscais 100% digitalizadas. 

A partir do dia 1º de abril, o uso da nota fiscal eletrônica (NF-e) será obrigatório nos setores 
de combustíveis e tabaco. Empresas que atuam na distribuição desses produtos terão que 
emitir as notas fiscais 100% digitalizadas. O prazo inicial para migração das notas era 1º de 
janeiro, mas foi adiado. Segundo a Receita Federal, desta vez a data limite não será estendida.  

A adesão da NF-e era voluntária em todos os setores. Contudo, um acordo firmado entre 21 
secretarias de fazenda, em junho de 2007, tornou compulsório o uso dessas notas nas 
operações para fabricantes e distribuidores de cigarros e combustíveis. 

Segundo o diretor-adjunto da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, Claudionor Barbosa, “a 
idéia de iniciar a adoção da nota fiscal eletrônica nos setores de tabaco e combustíveis deve-se 
à forte carga tributária que recai sobre essas indústrias.” Porém, o plano da Receita Federal é 
estender a outros setores da economia o uso do meio eletrônico. O principal objetivo desta 
implantação é acabar com a sonegação de impostos, uma vez que o controle de emissões será 
totalmente on-line, evitando que o mesmo cupom fiscal seja utilizado mais de uma vez. 

A ACEB – Associação Comercial e Empresarial do Brasil – alerta os empreendedores deste 
setor a não deixarem de se preparar com antecedência para enquadrar-se à exigência. “As 
partes tecnológica e financeira das empresas precisam sofrer reajustes. Isso porque é 
necessário obter uma estrutura específica para que a emissão eletrônica de notas fiscais seja 
possível”, alerta Irineu de Ascenção, diretor de relações institucionais da ACEB. O diretor 
lembra que algumas empresas já estão se preparando há meses para não correr o risco de se 
deparar com imprevistos quando a obrigatoriedade estiver vigente. 

Como será inevitável a implantação de programas específicos de computadores, esta medida 
pode ser considerada extremamente positiva para um setor em especial: o de soluções em 
informática. “A exigência será ótima para empresas que desenvolvem softwares, uma vez que 
a procura por um determinado tipo de programa, que atenda às necessidades das empresas 
no momento da emissão de notas fiscais, tende a aumentar”, afirma Ascenção. 

Sobre a ACEB 

A ACEB – Associação Comercial e empresarial do Brasil – é uma organização sem fins 
lucrativos e apolítica que tem como missão contribuir com o crescimento e o desenvolvimento 
de seus associados por meio de orientação administrativa, serviços prestados com qualidade e 
responsabilidade social. Seu foco é trabalhar com micro e pequenas empresas e atuar em todo 
o Brasil. 

A Associação visa tornar-se uma porta de entrada e referência nacional, no que tange a área 
comercial e empresarial, com propostas que possam suprir as necessidades de seus associados 
em consultorias de diversos setores, entre eles marketing, recursos humanos, contabilidade, 
etc. A Aceb tem ainda o intuito de ser fonte de informações para a imprensa, no que diz 
respeito a negócios e o empresariado de pequeno porte. 
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