
Como eles fazem parte do 
nosso dia a dia.

Documentos 
Fiscais



Cidadania Fiscal
Boa para o cidadão, para 
a empresa a para a 
sociedade.

Quais os tipos de 
Documentos fiscais
Os documentos do dia a 
dia para os cidadãos

Como conferir a validade 
do documento
É rápido e fácil conferir a 
validade do seu 
documento fiscal
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Cidadania 

Fiscal 
Boa para o cidadão, para a 

empresa a para a sociedade



CIDADANIA FISCAL

PARA A SOCIEDADE
Garante o financiamento 
do Estado para execução 
das políticas públicas e 

sociais

PARA O CIDADÃO
Informação sobre a origem 

e aplicação dos recursos 
públicos, fiscalizando a 

transformação dos tributos 
pagos em obras e serviços 

de qualidade

PARA A EMPRESA
Cria um ambiente justo e 

favorável para a 
concorrência leal entre as 

empresas



BENEFÍCIOS PARA O CIDADÃO

A Nota Fiscal formaliza a 
relação de consumo e 
garante seu direito do 

consumidor

DIREITO DO 
CONSUMIDOR

Para usufruir da garantia 
de produtos, é necessário 
ter uma nota fiscal válida 

GARANTIA DE 
PRODUTOS

Você ganha 
desconto de até 
10% no IPVA

DESCONTO NO IPVA

Sorteio mensal de 
R$ 200 mil e no 
fim do ano sorteio 
de R$ 700 mil

PARTICIPAR DO 
NOTA FISCAL 
GOIANA
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Quais são os 
Documentos 

Fiscais 
Os documentos do dia a dia para 

os cidadãos



Documentos para o cidadão

NF-e
Nota Fiscal 
Eletrônica

NFC-e
Nota Fiscal do 
Consumidor 

Eletrônica

BP-e
Bilhete de 
Passagem 
Eletrônico

Outros DF-e
Existem muitos 

outros 
Documentos 

Fiscais EletrônicosNota fiscal “grande”. 
Utilizada para transações 
entre empresas, compras 

de grande valor ou 
quando houver exigência 

legal.

Identifica os dados 
completos do destinatário 

e os dados de impostos.

Nota fiscal do cidadão. 
Utilizada para postos de 

gasolina, farmácia, 
supermercado. É a nota 

do varejo.

Não é obrigado a 
informar os dados do 

destinatário para valores 
baixos.

É o bilhete de passagem 
para ônibus rodoviário, 

rodoviário ou aquaviário 
de linha fixa.

Aquela passagem de 
ônibus da rodoviária.

Não é utilizado no caso de 
fretamento.

Documentos de 
transporte de carga, de 
transporte de valores.

Em breve as contas de 
energia elétrica e de 
telecomunicações 

(telefone e internet).
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Como 

conferir a 
validade do 
documento 
É rápido e fácil conferir a validade 

do seu documento fiscal



Passo a passo da conferência

Obter o documento
Documento pode ser físico, 
ou então virtual

Fazer a leitura / digitação
A leitura do código de barras 
direciona para a consulta no 
site da Economia

Identificar o código de 
barras / chave de acesso
Todos os documentos tem 
uma chave de acesso. E um 
QRCode ou código de barras 

Conferir no site da 
Economia
Conferir se o documento 
existe e se os dados 
conferem com o existente 
no site da Economia

1
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Passo a passo da conferência - QRCode



Passo a passo da conferência - Chave

economia.go.gov.br



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including 
icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik

Obrigado!
Tem alguma dúvida?

Coloque a sua dúvida nos comentários que iremos 
responder.

Para ficar em dia com nosso conteúdo 
ative as notificações e siga nosso canal!

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

