
Instruções para a Contabilidade Online 

especializada em Afiliados e Produtores



EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS

Envio para: dfiscal@tactus.com.br

mailto:dfiscal@tactus.com.br


Como emitir as NFs

Para emissão manualmente no site da prefeitura 
siga esse tutorial:
https://youtu.be/OP-TZ2JtXhc

Para grandes volumes o ideal é assinar um 
sistema de emissão automática em massa.

https://youtu.be/OP-TZ2JtXhc


Emissão em Massa

Recomendamos assinar o eNotas e fazer a emissão 
com apenas 3 cliques. 

O eNotas também emite pelo Eduzz.

Assine o eNotas aqui: 
http://hotmart.net.br/show.html?a=C2972913E

Até 60 NFs assine nesse link promocional:
http://hotmart.net.br/show.html?a=C3378149E&ap=73e7

http://hotmart.net.br/show.html?a=C2972913E
http://hotmart.net.br/show.html?a=C3378149E&ap=73e7


Produtores (Hotmart) 

Produtores devem emitir a nota fiscal (valor total 

da venda) para cada cliente



Produtores (Eduzz) 

Deve emitir uma nota para cada cliente (valor 

total da venda) conforme constantes no sistema:



Afiliados (Hotmart) 

Deve emitir uma nota para cada produtor 
conforme constante nesse relatório:



Afiliados (Eduzz) 

Deve emitir uma nota para cada produtor com 

os dados do produtor constantes no sistema:



NFS EMITIDAS PARA SUA EMPRESA

Envio para: dfiscal@tactus.com.br
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Produtores

Você deverá nos mandar todas as notas fiscais emitidas 
para sua empresa. As principais são:

- NFs de Afiliados

- NFs das Plataformas de Afiliados

- NFs de demais prestadores de serviços

No Eduzz essas notas ficam na área própria de 
documentos fiscais (próxima página). 

No Hotmart ainda não existe essa área



Produtores (Eduzz) 

Baixe as notas fiscais emitidas para sua empresa e 
nos envie



Afiliados

Você deverá nos mandar todas as notas fiscais emitidas 
para sua empresa. As principais são:

- NFs de demais prestadores de serviços

As plataformas de afiliados na maioria dos casos não 
emitem NFs para afiliados



DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Envio para: contabil@tactus.com.br
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Produtores (Hotmart)  

Enviar mensalmente esse relatório:



Enviar as Faturas do Facebook

Envie também a fatura do Cartão de Crédito 
atrelado as campanhas



Outras despesas

Outras despesas pagas via banco, porém na fatura 
do cartão precisaremos dessa fatura para 
conciliar as contas.

Só faça pagamentos da PJ na conta corrente



Enviar mensalmente os extrato de Conta Corrente



Gere o arquivo ofx no site do banco



Envie o arquivo ofx por e-mail



Contatos de Suporte

Fiscal (NFs e Impostos):

- Fernanda:

- E-mail: dfiscal@tactus.com.br 

- Skype: fe.guscinskis

Contábil (Lançamentos Contábeis):

- Jefferson:

- E-mail: contabil@tactus.com.br

- Skype: jeffhernandes


