PARTE 1

.

O processo para acessar o programa emissor da Nota Fiscal Eletrônica Avulsa tem 5 passos:
1.
2.
3.
4.
5.

Entrar no site da NF-e Avulsa;
Selecionar a forma de acesso;
Informar o certificado digital que será usado;
Entrar na tela do programa emissor;
Incluir os dados do emitente.

Esses 5 passos estão descritos abaixo.

Passo 1: Entrar no site da NF-e Avulsa
Há dois caminhos possíveis que o emitente pode seguir para entrar no site.

Caminho 1:


Acessar diretamente o link https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFA.aspx

Caminho 2:






Acessar o site da SEFAZ RS, no link www.sefaz.rs.gov.br
Clicar no menu “Documentos Fiscais Eletrônicos”
Clicar em “Nota Fiscal Eletrônica”
Clicar em “Nota Fiscal Avulsa Eletrônica”

Em qualquer dos dois caminhos, o emitente deverá encontrar a seguinte tela:

Passo 2: Selecionar a forma de acesso
Nessa tela, o produtor rural poderá prosseguir de 2 formas:
1.

Entrar com o certificado digital. Para isso, assegure-se de que o certificado esteja
instalado no computador. Em seguida, clique no link “Login por certificado digital”.

2.

Entrar com o cartão Banrisul com chip. Para isso, assegure-se de que o cartão esteja
instalado no equipamento de leitura, e que o equipamento de leitura esteja conectado
ao computador. Em seguida, clique no link “Login por Cartão Banrisul”.

Passo 3: Informar o certificado que será usado
O sistema irá verificar qual certificado está conectado no computador, e irá exibir a seguinte tela:

Selecione o certificado, e clique OK.
O sistema irá então pedir a senha do certificado:

Informe a senha do certificado, e clique em OK.
A senha do certificado não é fornecida pela SEFAZ, e sim pela entidade certificadora. Caso não conheça
a senha de seu certificado, então contate a entidade que forneceu o certificado.

Passo 4: Entrar na tela do programa emissor
Após digitar a senha do certificado, o sistema irá exibir uma tela interna do site da SEFAZ.
Nessa tela, selecione a aba “receita Estadual / Programas e projetos”, e clique no link “Nota fiscal
eletrônica”.

Se a tela abaixo for exibida, então clique no link “Nota Fiscal Avulsa eletrônica [e-CAC]”, no meio da lista.

O sistema irá então entrar na tela para a emissão da NF-e avulsa.
Nessa tela, o emitente pode selecionar o ambiente desejado.
Se desejar emitir uma NF-e de teste apenas para treinar, então selecione o ambiente de homologação.
Se desejar emitir uma NF-e com valor fiscal, para uma operação real, então selecione o ambiente de
produção.
A mudança entre os dois ambientes pode ser feita pelo menu “Emitente / Trocar ambiente”.

Passo 5: Incluir os dados do emitente
Este passo precisa ser feito apenas quando o emitente estiver acessando o site da NF-e Avulsa pela
primeira vez no computador.
O emitente deve clicar no botão “Incluir”.
Em seguida, deve informar sua Inscrição Estadual e clicar no botão “Selecionar”, na parte superior direita
da tela.
Na tela que for exibida, o emitente poderá informar os seus dados, e depois clicar no botão “Salvar”, na
parte superior direita da tela.
Ressaltamos que o campo do bairro é de preenchimento obrigatório.

