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1

• INTRODUÇÃO
A Nota Fiscal Avulsa foi criada para substituir a Nota Fiscal Avulsa emitida através do Siat. Ela tem a mesma
finalidade, estando disponível para o contribuinte e não-contribuinte através do site da Sefaz-Ma, podendo ser
emitida pelos próprios.
No Estado do Maranhão, a NFA será utilizada para acobertar o transporte de mercadorias ou bens, realizado
pelo próprio emitente ou por transportador por ele contratado, quando o emitente não estiver obrigado à inscrição
no Cadastro de Contribuintes do Estado do Maranhão, ou, quando inscrito, não dispuser, eventualmente, de
documentação própria, inclusive na entra de mercadoria ou bem procedente do exterior.
• OBJETIVO DO MANUAL
Este manual tem como objetivo orientar o usuário agente fiscal sobre os procedimentos relativos à Emissão,
Impressão e Consulta da Nota Fiscal Avulsa.
• PLATAFORMA
O aplicativo foi desenvolvido para ser utilizado nos seguintes sistemas operacionais: Windows 98 ou superior.
Como ferramenta de execução do aplicativo é necessário ter instalado o Microsoft Internet Explorer 5.0 ou superior.
• PÚBLICO ALVO
Este manual se destina aos funcionários da SEFAZ-MA que irão fazer uso da NFA.
• PRÉ-REQUISITOS
FUNCIONÁRIO DA SEFAZ-MA
Os funcionários da SEFAZ-MA devem utilizar sua matrícula e login para acessar o site da Sefaz-Ma. para emitir
a NFA. E para o acesso à Sefaz. net, há a necessidade e senha de acesso, que será fornecida pela Cotec.
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• EMISSÃO DA NOTA FISCAL AVULSA
A Nota Fiscal Avulsa será emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão, por intermédio das
repartições fiscais locais, postos fiscais e unidades móveis de fiscalização, ou pelo usuário contribuinte ou não, nos
casos abaixo relacionados, ficando o controle sob responsabilidade das respectivas unidades emitentes:
a) nas saídas de mercadorias promovidas por produtores que não possuam nota fiscal própria;
b) na entrada de mercadoria no estabelecimento do contribuinte
c) nas saídas de mercadorias de repartições públicas, inclusive autarquias federais, estaduais e municipais,
quando não obrigadas à inscrição no CAD-ICMS/MA;
d) nas operações não sujeitas ao imposto promovidas por pessoas não inscritas no CAD-ICMS/MA;
e) na regularização do trânsito de mercadoria que tenha sido objeto de ação fiscal;
f) em qualquer caso em que não se exigida a emissão de documento próprio, inclusive na alienação de bens,
feita por não-contribuinte do imposto;
A emissão da NFA através do site da Sefaz será disponibilizada livremente para três tipos de usuários:
1. Pessoa física para operações tributadas ou não
2. Produtor rural
3. Pessoa jurídica não-contribuinte no ICMS
Os contribuintes cadastrados no CAD-ICMS, como por exemplo, os de CAE 8.000 e 7.000, terão que dirigir-se a
uma unidade fiscal para emissão da NFA, que será feita por um agente fiscal, através do Sefaz.net.

3

Estes contribuintes, ao tentarem emitir a NFA através do site da Sefaz-Ma, serão orientados a dirigirem-se a
uma unidade fiscal por uma mensagem; “Por favor, dirija-se a uma unidade fiscal”. E lá, terão que expor os motivos
pelos quais estão solicitando a emissão da NFA.
• FUNCIONALIDADES
Nesta seção iremos orientar o usuário como fazer para executar cada uma das funcionalidades disponíveis no
sistema e exibir as informações sobre as regras que fazem parte de cada operação.
• ANEXOS
Este manual tem vários anexos, onde são discriminadas diversas operações passo a passo.
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PROCEDIMENTOS PARA PREENCHIMENTO DA NOTA FISCAL AVULSA

PASSO 1 – ACESSO AO SITE DA SEFAZ
1. Acesse o site da Sefaz-Ma www.sefaz.ma.gov.br
2. Clique no banner NFA
1

2
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PASSO 2 – EMISSÃO DA NFA
•

Clique em Emissão da NFA
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PASSO 3 – TIPO DE TRIBUTAÇÃO
•

Selecionar Tipo de Tributação clicando no campo indicado.
• O Tipo de Tributação é selecionado de acordo com a Natureza da Operação discriminada nas opções
oferecidas pelo sistema.
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PASSO 4 – CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES DE SERVIÇO
•

Selecione o Código Fiscal de Operações e Prestações de Serviços - CFOP
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PASSO 5 – EMITENTE
•

Clicar no ícone

( Emitente ) para inserir os dados do remetente.
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PASSO 6 – DADOS DO EMITENTE E DO DESTINATÁRIO
1. Inserir o CNPJ, CPF ou Inscrição Estadual do Remetente e tecle ENTER.
2. Inserir o CNPJ, CPF ou Inscrição Estadual do Destinatário e tecle ENTER.
• Os dados do contribuinte serão preenchidos de acordo com seu cadastro banco de dados da Sefaz-Ma.
• Para os Não-Contribuintes portadores de CPF, os dados complementares devem ser preenchidos
manualmente, sendo que uma vez salvos, permanecerão registrados no banco de dados da Sefaz-Ma, não
podendo mais ser modificados.
3. No caso de erro em algum dado digitado, clicar em LIMPAR DADOS.
4. Preenchidos todos os dados, clicar em CONFIRMAR.

1

2
3

4
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PASSO 7 – PRODUTO(S)
•

Clique em PRODUTOS/CÁLCULO DO IMPOSTO
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PASSO 8 – DADOS DO(S) PRODUTO(S)
1. Para incluir produtos constantes na Pauta de Produtos, clique em
2. Para incluir produtos não discriminados em Pauta Fiscal, clique em
(Borracha)
3. Para apagar, clique em

1
2
3
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(Pesquisar)
(Incluir Outro Produto).

PASSO 9 – DESCRIÇÃO DO PRODUTO
1. Digite o nome do produto em Descrição do Produto.
2. Clique em Filtrar

1

2

PASSO 10 – SELEÇÃO DO PRODUTO
1. Marque o produto desejado
2. Clique em Selecionar

1

2
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PASSO 11 – DADOS DO PRODUTO E CÁLCULO DO IMPOSTO
1. Digite a QUANTIDADE do Produto
2. Clique em VALIDAR
• Observe que ao selecionar o Produto, os campos Unidade de Medida, Código do Produto, Alíquota e
Valor Unitário são preenchidos automaticamente.
• E ao clicar em Validar, os campos de Dados dos Produtos são também preenchidos automaticamente,
inclusive o Valor do ICMS
3. Se for necessário agregar algum percentual à Base de Cálculo, quando o Remetente estiver em situação
Irregular, clique em Valor Agregado e selecione o percentual de 50% ou 30%.
4. Quando o frete for por conta do remetente, digite o Valor do Frete no campo indicado.
5. Quando se tratar de mercadoria sujeita Substituição Tributária, digitar o valor da Base de Cálculo no campo
indicado.
6. Se for necessário aplicar alguma multa ao contribuinte, clique no combo Cód. Multas e selecione a multa a ser
aplicada. O Campo Multa será automaticamente preenchido.

1

2
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4
3
5
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PASSO 12 – DADOS DO TRANSPORTADOR
1. Clique no ícone
2. Na janela aberta Dados Gerais, digite o CNPJ do Transportador
3. Clique em Confirma

2
1

3
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PASSO 13 – TRANSPORTE/VOLUME/DADOS ADICIONAIS
1. Preencha os seguintes campos:
• Frete por Conta, selecionando Remetente ou Destinatário.
• Placa do Veículo
• UF da Placa
• Quantidade
• Espécies
• Número
• Peso Bruto
• Peso Líquido
• Informações Adicionais
2. Clique em Salvar

1

2
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PASSO 14 – IMPRESSÃO DO DARE
•

Clique em Imprimir DARE
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•

DARE a ser impresso.
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PASSO 15 – IMPRESSÃO DA NFA
•
•

Após o recolhimento do imposto, a NFA está disponível para ser impressa em 15 min - previsão, podendo ser
maior - tempo, este, necessário para que o banco responsável pelo recolhimento informe ao banco de dados
da Sefaz-Ma.
Acesse o site da Sefaz-Ma, clique em NFA, e siga os passos abaixo.

•

Clique em Impressão da NFA

19

PASSO 16
1. Digitar o CNPJ do Emitente
2. Clique no ícone

(Confirmar).

3. Digite Número da Nota Fiscal
• O número da Nota Fiscal Avulsa é identificado no campo Informações Complementares do DARE
3. Clique em Consultar
2
1
3
4

•

Na consulta da Nota Fiscal Avulsa, figura abaixo, visualizam-se todos os dados da nota, inclusive o seu
Número – 8100000024 e sua Situação - DARE Emitido.

5. Clique em Imprimir na figura abaixo.
•

Ao clicar em Imprimir, Nota Fiscal Avulsa é visualizada e deve ser impressa em 4 vias: 1ª via - Remetente; 2ª
via - Arquivo; 3ª via – fisco Origem; 4ª via – Fisco Destino
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•

Observe na Nota Fiscal Avulsa a ser impressa, área demarcada na figura acima, que são fornecidos dados
importantes, como por exemplo:
1. Responsável pela emissão
• Internet – quando emitida através do site da Sefaz-Ma
• Matrícula do Servidor Fazendário – quando emitida em uma das unidades fiscais da Sefaz-Ma..
2. Status da Nota Fiscal Avulsa
• Paga/Impressa
3. Data e Hora da Impressão

•

Momento da Impressão da Nota Fiscal Avulsa
A Nota Fiscal Avulsa somente será impressa após o pagamento do DARE na rede bancária credenciada,
devendo o contribuinte aguardar no mínimo 15 minutos, que é o tempo necessário para que a informação do
pagamento esteja no banco de dados da Sefaz-Ma.
Nas situações em que extrapola este período, o usuário deve aguardar até que seja possível imprimir a Nota
Fiscal Avulsa.
•

Reimpressão da Nota Fiscal Avulsa
A Nota Fiscal Avulsa pode ser reimpressa pelo contribuinte até 1 hora após a sua primeira impressão. Após
este período, a reimpressão só pode ser feita em uma unidade fiscal da Sefaz-Ma, pelo servidor fazendário.
Para reimprimir a Nota Fiscal Avulsa até a 1ª hora após a primeira impressão, o usuário deve seguir os itens
do PASSO 15.
E para a reimpressão na unidade fiscal, o agente fiscal deve acessar a Sefaz.net, e de posse do DARE e
comprovante de pagamento, e seguir os passos descritos abaixo.
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REIMPRESSÃO DA NOTA FISCAL AVULSA

PASSO 1 – ACESSO AO SITE DA SEFAZ
•

Acessar a página da Sefaz www.sefaz.ma.gov.br e clicar em SEFAZ.net.
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PASSO 2 – ACESSO AO SEFAZ.net
1. Digite seu código de Usuário – matrícula
3. Digite sua Senha e clique em Ok
•

O acesso à SEFAZ. net deve ser solicitado pelo gestor de cada unidade fiscal à Cotec.

1
2
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PASSO 3 – ACESSO AO MENU NOTA FISCAL AVULSA
1. Clique em Nota Fiscal Avulsa
2. Clique em Consulta de Nota Fiscal

1

2
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PASSO 4 – INSERÇÃO DOS DADOS DA NFA
1. Digite o CPF/CNPJ do Emitente
2. Clique em

(Confirmar)

3. Digite o Número da Nota Fiscal
4. Clique em Consultar

2

1

3
4

PASSO 5 – MOTIVO DA REIMPRESSÃO
•

Cite o Motivo da Reimpressão – área demarcada - e clique em Imprimir – Figura Abaixo
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OBSERVAÇÕES
•

Observe que a 2ª via da Nota Fiscal Avulsa contém os seguintes dados:
• Responsável pela reimpressão;
• Internet - quando reimpressa pelo contribuinte
• Matrícula do servidor – quando reimpressa pelo servidor na unidade fiscal.
•

Marca d’água “REIMPRESSÃO”

•

Status da NFA: Reimpressa

•

Data e hora da emissão

•

Data e hora da reimpressão

•

No campo Observações, o motivo pelo qual a nota foi reimpressa.
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PERGUNTAS E RESPOSTAS – NOTA FISCAL AVULSA
1. O que é a Nota Fiscal Avulsa ?
A Nota Fiscal Avulsa é um serviço, disponível na internet (usuário: contribuinte) e na Sefaz.net (usuário: agente
fiscal), que permite a emissão de documento fiscal (denominado “Nota Fiscal Avulsa”, NFA) em substituição à nota
fiscal modelo 1 ou 1-A.
2. Uma NFA é um documento fiscal?
Sim, a NFA é um documento fiscal legalmente constituído para fins fiscais, devendo receber o mesmo tratamento de
notas fiscais modelo 1 ou 1-A.
3. Quem pode emitir uma NFA?
A NFA pode ser emitida por pessoas jurídicas inscritas no CAD-ICMS, pessoas jurídicas não-inscritas no CAD-ICMS,
por pessoas físicas não-contribuintes do ICMS.
4. A NFA é uma versão eletrônica da Nota Fiscal Avulsa emitida pela Sefaz-Ma.?
Sim. A NFA é um documento fiscal emitido por processamento de dados, em substituição às Nota Fiscal Avulsa
emitida pelo Siat da Sefaz-Ma.
5. Em que tipo de papel poderá ser impressa a NFA-e?
A NFA deverá ser emitida em papel comum, exceto papel jornal, no tamanho de 29,7 cm de largura e 21 cm de altura
(padrão A4).
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6. Durante a emissão da NFA, ocorreu uma interrupção (queda de energia, perda da conexão com internet, etc.). O
que fazer?
Deve ser reiniciado o procedimento de emissão da NFA.
7. E se a interrupção ocorreu exatamente no momento de imprimir o Dare?
Ao salvar a NFA, o seu número é exibido juntamente com todos os outros dados. E de posse do número, o DARE
pode ser reimpresso através do site da Sefaz- Emissão de DARE, digitando o número da NFA no campo “Nº do
Documento de Origem”. Caso contrário, deve ser reiniciado o procedimento de emissão da NFA. A impressão do
Dare e seu respectivo pagamento na rede bancária são imprescindíveis para a impressão da NFA.
8. Ao imprimir a NFA-e, ocorreu um problema (impressão com má qualidade, papel impresso inadequado ou
rasurado, etc.). O que fazer?
É permitida a reimpressão da NFA, através da opção de consulta por emitente, até 1 hora após a primeira impressão.
Após este período, a NFA somente pode ser reimpressa numa unidade fiscal da Sefaz-Ma por um agente fiscal. Notese, porém, que tal reimpressão não autoriza o estabelecimento a reutilizar uma NFA (um documento fiscal emitido
pode acobertar apenas uma única operação).
9. Posso emitir uma NFA para operações com o exterior?
Sim. Uma NFA poderá ser emitida normalmente para casos de importação ou exportação.
10. Estou emitindo uma NFA hoje, mas a mercadoria vai sair apenas daqui a dois dias. O que fazer?
Não há nenhuma objeção quanto a esta situação.
11. Posso cancelar uma NFA emitida?
Sim, uma NFA pode ser cancelada, devendo ser respeitadas as regras legais para cancelamento de um documento
fiscal.
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12. Quantos itens posso inserir em uma NFA?
O sistema permite inserir quantos itens forem necessários.

13. Posso emitir uma NFA-e para operações interestaduais?
Sim, uma NFA é documento fiscal hábil para acobertar operações interestaduais.
14. Preciso utilizar o código NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL) para codificação do produto?
Depende do produto a ser inserido. Os produtos relacionados em Pauta Fiscal da Sefaz-Ma já possuem seu código.
15. Quando fui emitir uma NFA, não havia na tabela de unidade de produto a unidade de medida que preciso. O que
faço?
Em tais casos, e quando não for factível converter a unidade para uma das opções da tabela, pode-se selecionar
como unidade de medida o termo “Unidade” (Und.) na tabela e então inserir na descrição do produto a unidade
efetivamente utilizada.
16. A NFA é equivalente à Nota Fiscal Eletrônica nacional?
Não. A Nota Fiscal Eletrônica nacional é um documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas
digital. Já a NFA é um documento fiscal impresso, cujo processo de emissão é eletrônico.
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