
MEI: entenda sobre a emissão de nota
fiscal
O governo criou o Microempreendedor Individual para que os trabalhadores brasileiros
pudessem legalizar seus negócios. Além de benefícios com tributação reduzida, também
permite que o MEI emita nota fiscal, essencial para uma boa relação com os clientes.
Contudo, muitos empreendedores ficam com diversas dúvidas sobre quando emitir nota
fiscal, qual emitir, se é obrigatório, porquê emitir. Enfim, são diversas dúvidas.
Portanto, vamos buscar esclarecer melhor essa questão de emissão de Notas Fiscais MEI?
Confira!
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É obrigatório que o MEI emita nota fiscal?
Antes de mais nada, vamos entender se é obrigatório ou não o MEI fazer emissão de notas
fiscais.
Assim, o Microempreendedor Individual não é obrigado a emitir nota fiscal para o
consumidor pessoa física. Entretanto, caso a venda do produto ou a prestação de serviço
for para uma empresa, ou seja, pessoa jurídica com CNPJ, o MEI é obrigado a emitir a nota
fiscal.
Nesse sentido, sempre que o cliente for Pessoa Jurídica será necessário a emissão de
notas fiscais. Independente do serviço ou produto, do valor e tempo de duração.
Apesar de não ser obrigado, ainda é recomendado que o MEI emita nota fiscal para
registrar todas as suas vendas.



Aliás, o MEI não é obrigado a emitir nota fiscal eletrônica mesmo que seja para vendas
interestaduais, ficando a critério do empreendedor.
Assim, se você faz vendas pelo e-commerce e marketplaces como MEI, não é preciso que
tenha a nota fiscal. Entretanto, nos Correios você precisará fazer uma declaração do
conteúdo para conseguir enviar para seu cliente. Além disso, caso você use
transportadoras, todas elas pedem nota fiscal dos produtos que irão transportar.
Então, no final das contas acaba sendo mais interessante emitir a nota fiscal.

Quais as vantagens?

De tal maneira, a emissão de nota fiscal permite que o MEI cresça seu negócio,
conseguindo vendas mais expressivas com empresas de grande porte e com o governo
(que são entidades que exigem o documento fiscal para contratação de serviço ou compra
de produtos).
Bem como comentei agora a pouco, não emitir as notas fiscais poderá te fazer perder
tempo ou nem mesmo conseguir enviar seu produto.
Afinal, os Correios não mais aceitam enviar produtos novos sem declaração ou nota fiscal.
Enquanto isso, as transportadoras só irão aceitar suas encomendas se tiverem NF. Isso é
uma forma dessas empresas se protegerem e de certificarem que não estão fazendo parte
de algum tipo de negócio ilegal.
Ademais, a NF oferece mais segurança para seus clientes e para você, caso tenha algum
tipo de problema com produto ou prestação de serviço. Logo, é uma forma de resguardar os
direitos do consumidor e também de proteger sua empresa de acusações.
Ou seja,emitir nota fiscal também tem os benefícios de:

● Melhorar seu controle;
● Ter parceiros comerciais;
● Crescer seu negócio;
● Aumentar sua credibilidade com clientes;
● Oferece mais segurança nas suas vendas.

Enfim, ao emitir as NFs das vendas, o empreendedor possui comprovante de seus
rendimentos e também será mais fácil seu controle mensal de vendas.
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Tipos de notas fiscais
Quando falamos de Notas Fiscais estamos nos referindo genericamente para vários tipos
que existem. Pois é, além de você ter a dificuldade só para conseguir os cadastros
necessários, você precisará saber qual NF emitir e por qual sistema.
Vamos lá então esclarecer melhor sobre os tipos de notas fiscais:

Bloco de Notas ou Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Como o próprio nome já diz, o microempreendedor individual terá um bloco de notas fiscais
em papel para que sejam preenchidas e emitidas manualmente.
Contudo, você não pode ir simplesmente numa papelaria e comprar um bloquinho com 100
notas fiscais. Para isso, você precisará de uma autorização da Secretaria da Fazendo para
fazer a impressão da nota fiscal.
Após conseguir a autorização, aí sim você poderá ir em uma gráfica e pedir que
confeccionam o bloco de notas.
Ou seja, é um modelo mais para vendas em lojas físicas e pode causar confusões, caso a
letra de quem emitir a NF não seja lá muito legível.

Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor (NFC-e)
Esse já é o modelo eletrônico do bloco de notas. Assim, você consegue emitir as notas
rapidamente por um emissor de notas automatizado, como o aplicativo Steppwize.



Portanto, esse é a NF que você precisará emitir se tiver um negócio de vendas de produto
online. Normalmente, os sistemas de gestão de e-commerce costumam ter um módulo de
emissão de notas fiscais.
Mas, atente-se para as exigências do seu estado. Cada estado brasileiro tem requisitos
diferentes, por isso é necessário que você entre no site ou vá a Secretaria da Fazenda do
seu estado para saber as exigências.
Além disso, você precisará de um certificado digital para conseguir emitir as NF, pois a
comunicação com o sistema da Fazenda exige o certificado para autenticar as requisições.

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica (NFA-e)
Enquanto isso, caso você não venda para empresas com frequência, não precisará investir
em um sistema emissor nem certificado digital.
A Nota Fiscal Avulsa surge como alternativa mais barata e rápida de você comprovar sua
vendas quando o cliente exigir.
Para tanto, você conseguirá emitir a NFA-e diretamente do site da Sefaz do seu estado.
Porém, cada estado terá suas exigências e nem todos oferecem esse serviço.
Em ambos os casos (NFC ou NFA) é necessário ter a Inscrição Estadual para poder emitir
notas fiscais.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)
Por fim, temos a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, ou NFS-e, para os prestadores de
serviços.
O funcionamento é quase parecido com as outras notas fiscais que falamos. Assim, a
grande diferença é a esfera do governo que teremos que tratar: o  município.
Ou seja, caso seu negócio seja de prestação de serviços, os tributos são recolhidos pela
sua prefeitura, em vez de ser pelo estado. Por exemplo, se você é um consultor de
marketing e reside em Santos-SP, será necessário saber como emitir as notas junto à
prefeitura da cidade.
Isso porque é competência do município recolher o Imposto sobre Serviços (ISS). Enquanto
é competência estadual recolher o ICMS que é o imposto que incide sobre as vendas de
mercadorias e serviço de transporte interestadual e intermunicipal.
Resumindo:

● Prestador de serviço: emitir NFS-e junto a prefeitura de sua cidade;
● Venda de mercadoria: emitir NFC-e junto ao governo estadual.

Ou seja, para o MEI que presta serviço será necessário conseguir a Inscrição Municipal.
Diferente da Inscrição Estadual que comentei a pouco sobre a Nota Fiscal do Consumidor.
Ademais, em se tratando de município, cada um tem um sistema diferente para você emitir
as notas de prestação de serviço. Portanto, será necessário que você entre no site ou vá a
prefeitura para obter melhores orientações.
Certo, então vamos entender melhor como o MEI pode emitir as NF?



Como emitir nota fiscal como MEI?
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Como vimos, as NF de produtos e serviços são diferentes. A primeira você irá lidar com os
sistemas estaduais, enquanto a segunda será no portal do seu município.
Assim, com seu CNPJ de Microempreendedor Individual já cadastrado, vamos ver os
passos para emitir suas primeiras notas.

Venda de Produtos
Então, você vende produtos pela internet? Veja como você pode fazer para emitir as notas
fiscais:

1. Se cadastre no sistema da Secretaria da Fazenda de seu Estado;
2. Solicite a Inscrição Estadual;
3. Após aprovação, você estará apto a começar emitir notas fiscais.

Mas, os sistemas estaduais costumam ter um visual confuso e lento. Portanto, é
interessante você buscar por um sistema de gestão que já tenha um emissor de notas
fiscais.
Assim, sua gestão ficará muito mais simplificada e rápida.

Prestação de Serviços
O processo de começar a emitir suas notas fiscais de prestação de serviço é bastante
semelhante ao anterior:

1. Cadastre no portal de empresas da sua Prefeitura;
2. Solicite a Inscrição Municipal;
3. Após aprovação, já será possível emitir suas notas fiscais.



Como cada município do Brasil possui uma plataforma própria, caso fique muitas dúvidas é
aconselhável que você vá até a prefeitura e peça auxílio. Ou entre em contato com um
contador da sua cidade, ele saberá como te ajudar.
Assim como nas NFC que se torna mais fácil emitir quando se tem um sistema de gestão,
para serviços também é uma mão na roda essas plataformas.
Atualmente, muitos sistemas de gestão possuem planos gratuitos para os MEIs que
permitem a emissão de notas fiscais. Porém, é preciso verificar se o software que você for
contratar atende sua cidade.
Ah, apenas um lembre antes: há uma portaria (CAT Nº 162/2008) que em seu capítulo VI
estabelece que tanto o emitente quanto o consumidor precisa guardar a nota fiscal em
arquivo digital ou impresso por 5 anos, para apresentar ao fisco se solicitado. Isso
independe se você é MEI ou não, ok?
E aí, empreendedor, você faz emissão de notas fiscais? Conta pra gente qual está sendo
seus desafios!


