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01

Tenha em mãos sua
inscrição estadual, CPF ,título
de eleitor e e-mail.

02

03

Preencha todos os campos e aceite
o termo de compromisso. Em
seguida serão enviadas por e-mail
orientações de como cadastrar a
senha.

O primeiro
passo é criar o
seu login e
senha

Acesse o link:
https://sat.sef.sc.gov.br/tax.NET/Sa
t.ControleAcesso.Web/Credenciam
entoEletronicoParaProdutorPrimar
io.aspx

https://sat.sef.sc.gov.br/tax.NET/Sat.ControleAcesso.Web/CredenciamentoEletronicoParaProdutorPrimario.aspx


Agora que você já possui acesso, siga os seguintes passos para emissão da NFP-e:
Acesse o site: https://sat.sef.sc.gov.br/ 
Preencha seu usuário e senha.
Clique em: Documentos fiscais eletrônicos .
Clique em: NFP-e - Emissão de Nota para Produtor Rural.



Na aba "Emitente" estarão todos os seus dados, não é necessário preencher nenhum campo, sendo
assim, passe para a próxima aba clicando em "NFP-e".



Na aba "NFP-e" preencha o tipo de operação sendo "saída" ou "entrada".
Preencha também a data da saída da mercadoria.



O campo "Natureza da operação" é necessário preencher conforme o seu objetivo, podendo ser
"compra", "venda", "para depósito", "devolução" entre outras....



Preencha o detalhamento da natureza da operação conforme a sua necessidade.
Para os itens que são produzidos pelo produtor deve ser selecionado o detalhamento "de produção
e/ou de atividade do turismo rural (TRAF)"  (como por exemplo, gado, arroz, milho...).



Interna para operações realizadas dentro do estado (SC);
Interestadual para  operações realizadas para fora do estado;
Exterior para operações realizadas para fora do país;

Selecione uma das opções de "Origem/destino da operação":



Na Aba "destinatário/Remetente" é necessário preencher os dados de quem você está
comprando/vendendo. 
Preencha a inscrição Estadual e clique na "lupa", assim o sistema irá trazer as informações desta pessoa
automaticamente. Caso não tenha a inscrição estadual, pode ser o CPF ou CNPJ. 
O campo "Informações complementares (opcionais)" só deverá ser preenchido  quando o endereço de
entrega das mercadorias for diferente do endereço do destinatário/remetente.



 A aba "Retirada/Entrega" só é necessário preencher caso  o endereço de entrega das mercadorias seja
diferente do endereço do destinatário/remetente.



Na aba "Transportador" preencha a Modalidade de frete.
Selecione "por conta do emitente" se o emitente for transportar.
Selecione "por conta do destinatário" se o destinatário for transportar.
Selecione "sem transporte" se não houver transporte.
Preencha a placa do veículo também.
Os demais dados são opcionais, não sendo obrigatório o preenchimento. 



Na aba "Itens" clique em "incluir novo item"



Preencha o detalhamento com o item que você está negociando (Ex.: bovino, arroz, milho, verdura...).
Preencha a descrição do produto (Ex.: para abate, para engorda, a granel...).
Selecione a unidade de medida (Ex.: UND, CX, M³).
Preencha a quantidade, mas tome cuidado com a vírgula, quando for se referir a números inteiros, eles
devem estar à esquerda da vírgula (Ex.: 1,00 = uma unidade;  0,50 =  metade).
Preencha o Valor unitário. O sistema considera 4 casas após a vírgula como centavos (Ex.: Dois mil reais =
2.000,0000; 10 reais = 10,0000).
Em seguida clique em "incluir".



Na Aba "Totais" confira os valores. Nessa aba não é necessário realizar nenhuma alteração. 



Na Aba "Pagamentos" clique em "incluir novo pagamento". 



Selecione o meio de pagamento e a forma de pagamento conforme combinado.
Em seguida clique em "Confirmar".



Na aba "Informações Adicionais" você pode colocar alguma informação que ache necessária, porém não
é obrigatório o preenchimento. 
Em seguida clique em "Validar".



Agora já é possível visualizar a nota.
Clique em "Autorizar".



Clique em "imprimir DANFE" e imprima sua NFP-e.

SUA NOTA FOI EMITIDA COM SUCESSO. 
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 Fomento Agropecuário


