
PAF – ECF 
 
DEFINIÇÃO: 

Com objetivo de centralizar e acabar com as diferentes normas e regras exigidas pelos diferentes 
Estados foi criado o PAF-ECF que é um Programa Aplicativo Fiscal que trabalha com o ECF (Emissor de 
Cupom Fiscal).O Convênio ICMS 15/08 e o Ato COTEPE 06/08 documentos publicados pelo Fisco mostra 
que é de abrangência nacional onde determina que todo Programa Aplicativo Fiscal deva atender aos 
padrões estabelecidos, para tanto deverão passar por uma análise em um órgão técnico credenciado pelo 
Fisco. 
 
CANCELAMENTOS E TROCAS DE MERCADORIAS EM LOJAS COM PAF: 

 Em lojas com PAF os gerentes e proprietários devem ter uma nova postura em relação aos 
cancelamentos de venda e troca de mercadorias.  
 Cancelamentos: 
 A ECF só permite fazer o cancelamento da ultima venda impressa. No ASAsys podemos cancelar 
qualquer venda no caixa ainda aberto, isto facilita o procedimento de conferencia do caixa e manutenção 
de estoques, mas, para a ECF este procedimento nunca funcionou uma vez que ela só faz o cancelamento 
da ultima venda. Temos ai um problema, quando cancelamos qualquer venda no caixa a ECF recebe o 
comando e cancela uma venda qualquer com valor diferente do que esta sendo cancelado. Tomemos o 
exemplo a seguir: estamos fazendo o cancelamento de uma venda de R$ 100,00 no ASAsys e a ECF esta 
cancelando o valor de R$ 1,00 isto é um problema fiscal para a loja, o produto de R$ 100,00 volta para o 
estoque e é vendido novamente e o imposto é retido novamente sobre os R$ 100,00 (imposto de retido 
duas vezes sobre o mesmo valor, uma vez que ele não foi cancelado). 
 Troca de Mercadorias: 
 Na troca de mercadoria o problema ainda vai existir uma vez que a ECF não faz troca de 
mercadorias. As trocas de mercadorias no sistema funcionam da seguinte maneira: o cliente devolve a 
mercadoria X (já foi retido o imposto na venda) o gerente faz o procedimento de troca no balcão, o cliente 
ganha valor do produto X de crédito para trocar por outra mercadoria. O cliente escolhe o produto Y e vai 
ao caixa, o imposto retido na ECF incide sobre o valor integral do produto Y, a ECF não tira o imposto 
sobre o restante que o cliente esta pagando para levar o produto Y. (produto devolvido R$ 10,00 produto 
que o cliente esta levando R$ 20,00, o imposto é retido sobre os R$ 20,00 e não sobre os R$ 10,00 
restantes). A ECF não retorna para o cliente o imposto retido na venda do produto X, quando este produto 
voltar ao estoque e for vendido será retido novamente o imposto, duplicando o imposto pago na ECF.    
 Como o cliente deve proceder para não ter problemas fiscais para estas operações: 
 A loja deve criar um BALCAO DE DEVOLUÇÃO, neste balcão será preenchida uma NOTA FISCAL DE 
DEVOLUÇÃO (o proprietário deverá providenciar junto ao seu contador este tipo de nota fiscal, ela é 
específica para procedimentos de troca / devolução/ cancelamento de mercadorias), esta nota de 
devolução pede todos os dados do cliente (CPF, RG, endereço e etc) e deve ser preenchida manualmente, 
para acertar os estoques dos produtos no ASAsys o gerente deve fazer uma DEVOLUÇÃO DE 
MERCADORIAS, este procedimento retorna o produto para o estoque, mas não faz procedimentos fiscais 
quando finalizado no caixa. A nota fiscal de devolução preenchida deve ser enviada para o contador para 
que ele possa fazer os procedimentos devidos junto à receita. 
 
ENTREGAS DE MERCADORIAS 

 Lojas com PAF não podem imprimir nenhum tipo de cupom nos balcões de venda. Devido a esta 
regra muitas lojas estão com problemas para efetuar o procedimento de entrega de mercadorias na loja, 
este problema acontece pelo fato de que antes do PAF os balconistas separavam as mercadorias e 
verificavam informações do cliente de entrega no cupom de pré-venda impresso, hoje com o PAF as lojas 
finalizam a venda para que a ECF imprima o cupom fiscal e com ele fazer a separação. Este procedimento 
pode ser complicado, principalmente se a loja tem apenas uma ECF e se a mesma tem uma 
movimentação muito grande de vendas comuns e de entrega. A ASAsys pensou em meios de solucionar 
este problema e chegou a duas soluções possíveis na loja, vamos a elas: 

Analisador de Pré-Vendas: 
Programa criado e já disponível com as ultimas atualizações do sistema (PLJ285), permite verificar 

uma série de informações sobre as vendas comuns e de entrega. Entre estas informações podemos 
verificar dados de endereço de entrega, forma de pagamento e mercadorias da venda. A consulta do 
cliente pode ser feita pelo telefone ou nome do cliente assim como pelo numero do vendedor. Este 



programa é novo e talvez não esteja disponível no menu de venda, entre em contato com o suporte do 
ASAsys para que os operadores possam te auxiliar a colocá-lo no menu. 
 Servidor de Impressão: 

Solução que permite imprimir um cupom com os dados de entrega usar uma ECF registrada (ECF 
igual ao da loja) destinada apenas à impressão de DAV (Documento Auxiliar de Venda (DAV) – é um 
tipo de documento emitido e impresso antes de terminar a operação de compra, para atender as 
necessidades operacionais do estabelecimento comercial. Serve para operações como orçamento, pedido, 
ordem de serviço, etc. O DAV não substitui o Cupom Fiscal, que deverá ser emitido.). 
Funciona da seguinte maneira: o cliente deverá ter duas ECF na loja, a ECF sobressalente funcionaria 
para impressão do DAV e também como ECF reserva caso a principal apresente problema e precise ficar 
parada. A ECF sobressalente estará ligada em um terminal específico para esta finalidade monitorando se 
existe alguma entrega para ser impressa. Quando este terminal detectar a entrega, fará a impressão 
automática da mesma, esta impressão saíra como relatório gerencial do tamanho de um cupom de 
entrega padrão da loja, este procedimento será feito continuamente os balconistas não precisam se 
preocupar, pois o monitoramento é automático e a impressão também.  

O Servidor de Impressão tem seus contras: o custo de uma ECF é muito alto, o proprietário da loja 
deve levar isto em consideração, pois esta impressora só será usada para impressão dos DAV´s das 
entregas, logo se a loja não faz muita entrega não compensa o investimento. Esta ECF precisa funcionar 
corretamente todos os dias é preciso tirar o X e o Z dela como se faz na ECF do caixa sendo que nos 
relatórios de movimentação desta ECF os valores estarão zerados. Cabe ao proprietário decidir se vale ou 
não a pena trabalhar com servidor de impressão de DAV´s. 
 
LUCRO REAL X SPED 

SPED: Sistema Público de Escrituração Digital determina a transferência para o meio eletrônico de 
todas as obrigações contábeis e fiscais das empresas, hoje cumpridas com um interminável 
preenchimento de formulários e livros.  

“Mais empresas serão obrigadas a entregar ao fisco livros fiscais no formato digital para combater 
a sonegação de impostos, o Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), criado pelo governo brasileiro 
para combater a sonegação fiscal e tornar o relacionamento com o fisco mais eficiente, entra em nova 
fase neste ano. A previsão é que até o final de 2010, todas as empresas sujeitas à tributação do 
Imposto de Renda com base no lucro real deverão substituir os livros fiscais em papel pelo 
modelo eletrônico. As estimativas de especialistas são de que aproximadamente 120 mil companhias 
tenham que se adaptar ao sistema digital.” 

Para descobrir se a empresa esta ou não obrigada a passar as informações fiscais via SPED o 
cliente deve pedir para o contador fazer uma consulta do CNPJ da loja e caso seja obrigado deve entrar 
em contato com o ASA para que juntos possamos trabalhar a melhor maneira para fazer a integração da 
contabilidade com o ASAsys. 
 
RESOLUÇÃO 225 DA SEFAZ 

Clientes com PAF que utilizam impressoras MFD precisam enviar os dados da impressora para a 
receita federal (60 I), pois a receita esta intimando os estabelecimentos que não estão fazendo o envio.  

Na última reunião com os representantes deste órgão em que a ASA participou, eles foram bem 
enfáticos quanto à obrigatoriedade do envio deste arquivo, e vão autuar os estabelecimentos que não 
estão enviando. Foi falado ainda que aqueles que ainda não enviaram devem enviar já independente dos 
meses anteriores. 

Eles estão de olho em quem envia e já existe cliente do ASAsys que recebeu intimação pela falta 
de envio deste arquivo. 

Quem tem PAF teoricamente não precisaria enviar este arquivo, mas eles não querem, pois a taxa 
de estabelecimentos que já possuem PAF ainda não esta no nível esperado, somente quando esta taxa for 
alcançada é que eles vão fazer uso das informações coletadas pelo PAF.  

Clientes que utilizam ECF matricial que não possuem MFD não precisam fazer o envio do 60 I por 
enquanto. 

“O estabelecimento obrigado ao uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) com 
expectativa de receita bruta anual superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) deverá apresentar 
arquivo magnético, com o registro tipo 60 "I": item do documento fiscal emitido por equipamento Emissor 
de Cupom Fiscal, relativamente às operações efetuadas no mês anterior. O estabelecimento usuário de 
equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) com Memória de Fita-detalhe (MFD), em substituição ao 
arquivo previsto no caput deste artigo, deverá enviar arquivo eletrônico contendo os dados da Memória de 
Fita-detalhe (MFD).” 


