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INICIANDO O SISTEMA

Para registro mensal do sistema é necessário manter o “LSoft Servidor de Licença” aberto.  Certifique se o ícone 
abaixo se encontra proxímo ao relógio do computador.  Caso contrário, basta executar o atalho disponível na 
área de trabalho.

Para iniciar o LSoft NFe execute o atalho “LSoft Nfe” disponível na área de trabalhado do seu computador. 

Se existir alguma restrição no contrato, o registro não será efetuado de forma automática. Após identificado e 
resolvida a situação com a LSoft será necessário atualizar as informações do contrato no Servidor de Licenças 
para que o registro possa voltar a ser efetuado de forma automática.

Siga os passos abaixo, para atualização.

1- Localize o ícone do Servidor de Licenças disponível próximo as opções de data/hora de seu computador. 

2- Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone e selecione a opção “Exibir”

3- Na tela que será exibida, clique no menu “Funções” e selecione a opção “ Solicitar Contratos”

4- Clique na opção “Sim” para atualização das informações.

5- Se estiver tudo certo com relação ao contrato, o registro será efetuado e o sistema poderá ser utilizado.
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Se tiver alguma atualização de versão disponível, será apresentada uma tela do “LSoft Update” informando o
número da versão e recursos que foram atualizados. 

Para atualizar a versão clique no botão “Atualizar” e aguarde a conclusão do download.

Se optar por não realizar a atualização, clique no botão “Cancelar”.  Ao abrir novamente o sistema, a tela de
atualização será exibida novamente.

Será então, apresentada a tela de inicialização a seguir.

Quando a tela anterior se fechar, o sistema será carregado.
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1. A BARRA DE FERRAMENTAS E STATUS

A barra de ferramentas contém os ícones de acesso rápido. Estes são referentes às telas utilizadas com maior
frequência no sistema LSoft NFe.

     1        2           3         4           5          6          7          8           9        10       11          12        13          14

1: Arquivo de Clientes: Tela de cadastro e manipulação (alteração, exclusão, consulta) dos dados dos clientes.

2: Arquivo de Fornecedores: Tela de cadastro e manipulação dos dados dos fornecedores.

3: Arquivo de Transportadoras: Tela de cadastro e manipulação dos dados das transportadoras.

4: Arquivos de Produtos: Cadastro e manipulação dos dados referente aos produtos.

5: Entrada de Notas Fiscais:  Efetua o lançamento de compras de produtos; manipula informações referente à
compra.

6: Emissão de Notas Fiscais: Efetua o lançamento da venda de produtos; manipula informações referente à ven-
da; 

7: Carta de Correção: Documento fiscal utilizado para sanar erros em campos específicos da NF-e já autorizada.

8: Inutilização de Faixas: Para inutilizar um número de NF-e que não será utilizado.

9: Acerto Manual de Estoque: Efetua o laçamento manual de entrada e saída no estoque.

10: Sintegra: Arquivo a ser enviado a contabilidade com a gravação dos arquivos fiscais.

11: Inventário: O inventário é informado no SINTEGRA no mês de 12 de cada ano, arquivo de controle do esto-
que da empresa, através das entradas de itens realizadas e baixando pela saída.
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12: Relatório de Apuração do ICMS: Para emitir guias dos registros de apuração de ICMS.

13: Configurações: Parametrizações relacionada ao regime da empresa e à emissão de Nfe.

14: Finaliza o Sistema: Fecha o programa.

A barra  de STATUS  contém a data  de validade do  certificado e  destaca  em vermelho  o tipo  de  ambiente
“Homologação” quando este está ativo.

2. CONHECENDO A INTERFACE DO SISTEMA

Os sistemas  LSoft  possuem uma forte  padronização  em relação  às  interfaces  de  seus  programas.  Veja,  no
exemplo abaixo, como funciona uma tela de edição de dados (cadastro, alteração, consulta e exclusão). Nesta
tela podemos cadastrar e alterar informações, realizar buscas e consultas, excluir dados, ou seja, em uma única
tela você poderá efetuar todas as operações relativas à edição de dados de um determinado tipo de registro.

              1                  2               3                                                          4                                                                       5                  

1. Novo: Realiza a inclusão de um novo registro
2. Alterar: Permite a alteração de um registro em operação
3. Excluir: Apaga o registro em operação.
4. Critério/Buscar: Localiza rapidamente um registro.
5. Fechar: Fecha a tela ou cancela a edição de um registro.

1. Cadastro: Clique no botão Novo e depois preencha os campos.  Para saltar entre um campo e outro, utilize a
tecla Tab (tabulação), que é a padronização do Windows para alternação entre caixas de texto, ou a tecla Enter
que é uma implementação extra desenvolvida pela LSoft.  Após preencher corretamente cada um dos campos,
clique novamente no botão Novo, que agora estará com o texto Gravar.  Caso queira cancelar a inclusão do novo
registro, clique no botão de fechar, que agora estará com o texto Cancelar.
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2. Alteração: Clique no botão Alterar, isto disponibilizará os campos para edição.  Realize todas as alterações
desejadas.  Depois clique no botão Alterar, que agora estará com o texto Gravar para salvar as alterações. Caso
deseja cancelar e descartar as alterações realizadas, clique no botão fechar, que agora estará com o texto
Cancelar.

3. Exclusão: Clique no botão Excluir, para eliminar o registro definitivamente do banco de dados.  Após clicar no
botão  Excluir, ainda será solicitada uma confirmação: “Confirma a exclusão deste registro?”, então clique no
botão Sim para confirmar a exclusão do registro, ou clique no botão Não para cancelar a exclusão do registro.
Após excluir um registro não há possibilidade de restauração do mesmo.  Por muitas vezes não será possível
excluir um registro se houver vinculo com outras operações realizadas como, por exemplo, uma compra.

4. Localizando um registro: selecione o critério e palavra-chave para localizar facilmente um registro no banco
de dados.
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PARAMETRIZAÇOES INICIAIS

Algumas parametrizações devem ser feitas antes de iniciar as emissões de notas fiscais.  Orientamos o contato
com a contabilidade para o preenchimento dos campos.

1. CONFIGURAÇÕES

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela de configurações:

• Menu Ferramentas  => Configurações

• Ícone da barra de ferramentas da tela principal do sistema.

 →

 Definições Fiscais da Empresa→

 REGIME TRIBUTARIO - Informação obrigatória para contribuintes que emitem Nfe.

 Se o regime é SIMPLES NACIONAL, deve-se informar se ele GERA CRÉDITO ICMS. Neste momento será 
exibido o campo correspondente. Se marcada a opção de gerar crédito ICMS será habilitado co campo ALIQUOTA 
ICMS.

 
 CONTRIBUINTE DO IPI – Informar se a empresa é ou não contribuinte do IPI

 Definições da Nota Fiscal Eletrônica→
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 TIPO DE ATENDIMENTO PADRÃO (presencial ou não presencial). Se definido, evita que o usuário tenha que
alterar essa informação na tela de emissão de nota fiscal eletrônica.

Ao cadastrar um novo cliente as informações abaixo serão automaticamente vinculadas.

 TIPO DE CONTRIBUINTE  - Contribuinte ICMS, Contribuinte Isento ou não contribuinte.

 CONSUMIDOR FINAL -  Se  marcado,  irá  identificar  que  os  clientes  compram os  produtos  para  uso  e
consumo. 

2. CONFIGURAÇÕES DANFe

O layout de impressão do documento DANFe segue um modelo padrão conforme definições da imagem abaixo. 
Essas configurações podem ser alteradas conforme o contribuinte desejar.

Acesso pelo menu Ferramentas => Configurar DANFe

 E-MAIL – Enviar o e-mail automaticamente   Se marcada, no momento da geração do DANFe e no →
cancelamento de uma nota fiscal, se o destinatário/remetente tiver um e-mail cadastrado será enviado 
para este e-mail o XML e PDF da nota fiscal.

 Clique nesta opção para restaurar as configurações padrão do layout de 
impressão do DANFe.
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3. E-MAIL DO EMITENTE

Para configuração do e-mail do emitente que irá enviar o XML da nota no momento da geração do DANFE ao 
transmitir a nota fiscal eletrônica.

Acesso pelo menu Ferramentas => E-mail do emitente

  Aba Conta E-Mail→

Preencha as informações obrigatórias referente a conta do e-mail.

  Aba Configuração SMTP→

 Preencha as informações obrigatórias referente ao Servidor da conta de e-mail
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Se  o emitente  tem um domínio  próprio,  os campos devem ser preenchidos  conforme configurações do  seu
gerenciador de e-mail. Em caso de dúvidas, entre em contato com a empresa de hospedagem responsável pelo
seu domínio.

Se o domínio de e-mail do emitente é um domínio comum como gmail, hotmail, yahoo, terra, etc. Procure na
internet uma configuração padrão para acesso ao provedor.

Utilize o botão para teste de acesso ao servidor.

Se conseguir um resultado positivo com os testes, o ícones do botão de testes será alterado.

  Aba Corpo E-mail NFe→

Para configuração do assunto e corpo do e-mail que será enviado junto com o XML e PDF da nota fiscal.
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O texto pode ser modificado conforme desejar. Utilize as váriaveis disponíveis para exibir informações da nota
como exemplo:

– Número: @numeronota

– Série: @serienota

– Emitente: @nomeemitente

– Valor: @valornota

– Chave de Acesso: @chaveacesso

Para utilizar as variáveis disponíveis, coloque o cursor do mouse no local do texto desejado, acione o boltão “Va -
riáveis” e selecione a váriavel correspondente ao campo que deseja exibir no texto.

  Aba Corpo E-mail Carta Correção Eletrônica→

Para configuração do assunto e corpo do e-mail que será enviado junto com o XML e PDF da Carta de Correção.
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Clique no botão para salvar as configurações realizadas.

  Aba Backup FTP→

Opção disponível para clientes que possuem o serviço de Backup FTP (em nuvem)

– Backup Individual do XML  Backup do XML da nota será feito individualmente por cada nota transmitida→

– Backup Diário dos XMLs  Backup do XML das notas será feito no dia seguinte à transmissão→
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4. CERTIFICADO DIGITAL

Acesso pelo menu Ferramentas => Certificado Digital

Possibilidade visualizar validade e propriedades do certificado digital que está sendo utilizado na transmissão das
notas fiscais.

Para selecionar um outro certificado a ser utilizado, selecione “Mais Opções”. Será exibido todos certificados 
disponíveis. Bastar selecionar o certificado desejado.
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ARQUIVO DE CLIENTES

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

• Menu Arquivo  => Clientes

• Ícone  da barra de ferramentas da tela principal do sistema.

Funcionalidades da tela:

• Cadastrar clientes

• Alterar dados de um cliente

• Excluir um cliente

• Pesquisar por clientes  (A busca pode ser por nome ou CNPJ/CPF)

Barra de Ferramentas

A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft NFe cujo funcionalidade está detalhada no 
item “Conhecendo a Interface do sistema”.
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  →
 Acione o botão  “Novo” para cadastrar um novo cliente 

 Contém os dados básicos do cliente: nome, endereço, telefones, documentos, etc.  

 TIPO - Definição do tipo de pessoa Física ou Jurídica.

 Opção  Disponível quando se trata de pessoa jurídica. Esta opção realiza a con→ -
sulta o CNPJ e o preenchimento automático dos dados do cliente conforme cadastro na Receita 
Federal. É importante observar que é de responsabilidade do cliente realizar a conferência dos 
dados que foram inseridos de forma a garantir que estejam atualizados.

 TIPO DE CONTRIBUINTE - Informação obrigatória para gravar um novo cliente. Identifica se o cli-
ente é contribuinte de ICMS, se é um contribuinte isento ou se não é contribuinte. Esta informa-
ção será utilizada para uso dos cálculos fiscais de uma venda. 

 CONSUMIDOR FINAL – Se marcado, indica que é um cliente que compra para uso e consumo. 

Para concluir o cadastro clique no botão “Gravar”.

 →
 Para alterar um cliente, selecione o cliente desejado e acione o botão  “Alterar”.

→ Para excluir um cliente, selecione o cliente desejado e acione o botão “Excluir”.
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ARQUIVO DE FORNECEDORES

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

 Menu Arquivo  => Fornecedores

 Ícone  da barra de ferramentas da tela principal do sistema

Funcionalidades da tela:

• Cadastrar fornecedores

• Alterar dados de um fornecedor

• Excluir um fornecedor

• Pesquisar por um fornecedor (A busca pode ser por nome ou CNPJ/CPF)

Barra de Ferramentas

A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft NFe cujo funcionalidade está detalhada no 
item “Conhecendo a Interface do sistema”.
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  →
 Acione o botão  “Novo” para cadastrar um novo fornecedor.

• Contém os dados básicos do fornecedor: nome, endereço, telefones, etc. 

• TIPO - Definição do tipo de pessoa Física ou Jurídica

• Opção  Disponível quando se trata de pessoa jurídica. Esta opção realiza a con→ -
sulta o CNPJ e o preenchimento automático dos dados do cliente conforme cadastro na Receita
Federal. É importante observar que é de responsabilidade do cliente realizar a conferência dos
dados que foram inseridos de forma a garantir que estejam atualizados.

Para concluir o cadastro clique no botão “Gravar”.

 →
 Para alterar um fornecedor, selecione o fornecedor desejado e acione o botão  “Alterar”.

 →
Para excluir um fornecedor, selecione o fornecedor desejado e acione o botão “Excluir”.
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ARQUIVO DE TRANSPORTADORAS

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

 Menu Arquivo  => Transportadoras

 Ícone da barra de ferramentas da tela principal do sistema

Funcionalidades da tela:

• Cadastrar transportadoras

• Alterar dados de uma transportadora

• Excluir uma transportadora

• Pesquisar por uma transportadora (A busca pode ser por nome ou CNPJ/CPF)

Barra de Ferramentas

A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft NFe cujo funcionalidade está detalhada no 
item “Conhecendo a Interface do sistema”.

  →
 Acione o botão “Novo” para cadastrar uma nova trasportadora.
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• Contém os dados básicos do fornecedor: nome, endereço, telefones, etc. 

• TIPO - Definição do tipo de pessoa Física ou Jurídica

• Opção  Disponível quando se trata de pessoa jurídica. Esta opção realiza a con→ -
sulta o CNPJ e o preenchimento automático dos dados do cliente conforme cadastro na Receita
Federal. É importante observar que é de responsabilidade do cliente realizar a conferência dos
dados que foram inseridos de forma a garantir que estejam atualizados.

 Veiculos da Tranportadora→

Possibilita incluir um ou mais veículos relacionados a transportadora. 

• Contém os dados básicos do veículo: Placa, UF e RNTC

• Para incluir o veículo acione o botão 

• Para remover um veículo acione o botão 

Para concluir o cadastro clique no botão “Gravar”.

 →
 Para alterar uma transportadora, selecione a transportadora desejada e acione o botão  “Alterar”.

 →
Para excluir uma transportadora, selecione a transportadora desejada e acione o botão “Excluir”.
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ARQUIVO DE PRODUTOS

A tela Arquivos de Produtos e Serviços efetua todas as operações relativas à parte cadastral de um produto

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

 Menu Arquivo  => Produtos e Serviços

 Ícone da barra de ferramentas da tela principal do sistema

Funcionalidades da tela:

• Cadastrar produtos

• Alterar dados de um produto

• Excluir um produto

• Pesquisar por produtos

Barra de Ferramentas

A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft NFe cujo funcionalidade está detalhada no 
item “Conhecendo a Interface do sistema”.

  →
 Acione o botão  “Novo” para cadastrar um novo produto.
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Nesta tela efetuamos os lançamentos dos produtos informando a descrição, unidade, preço de compra, preço de
custo e venda e outras informações essenciais para o cadastro de produto. 

 Classificação Fiscal ou NCM – Código estabelecido pelo governo para identificar a natureza do produto.  
            http://www.receita.pb.gov.br/Servicos/nfe/arquivos/TABELA%20NCM.pdf

 MVA (Margem de valor agregado ajustado) –  percentual utilizado no regime de substituição tributária
para exprimir a evolução/majoração dos preços das mercadorias e serviços à medida que percorrem as
diversas etapas/operações usuais de circulação no mercado. 
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/orientacao/orientacao_001_2008.htm
    

 CEST - Código Especificador da Substituição Tributária, para permitir o controle da ST. 
https://www.confaz.fazenda.gov.br/anexo-i.pdf

 Código ANP (Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis)  Código obrigatório para →
produtos combustíveis e lubrificantes seguindo a codificação nacional da ANP. 
http://www.anp.gov.br/simp

 EX TIPI - Código de exceção para determinados NCM, conforme tabela TIPI (Imposto sobre produtos in-
dustrializados).

 Estoque – Quantidade atual em estoque do produto. 

 Aliquota Tributos Aproximado - A aliquota informada nesse campo será utilizada para calcular o valor
aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais. 

 Produto final – Marcar esta opção para os produtos que são comercializados pela empresa para distinguir
o produto final da matéria-prima.  

 Indicador de Escala Relevante – Conforme cláusula 23 do convênio ICMS 52/2017. O preenchimento é
obrigatório para produtos com NCM relacionado aos anexo XXVIII deste convênio. 

LSoft Sistemas Ltda – www.LSoft.com.br                                    22

http://www.anp.gov.br/simp
https://www.confaz.fazenda.gov.br/anexo-i.pdf
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/orientacao/orientacao_001_2008.htm
http://www.receita.pb.gov.br/Servicos/nfe/arquivos/TABELA%20NCM.pdf


Manual de Utilização :: LSoft NFe

 CNPJ do Fabricante da mercadoria – Informação obrigatória em caso de produção em escala NÃO rele-
vante.  Obs.: O campo só é exibido na tela quando selecionada esta opção.

 Código de Benefício Fiscal – Código utilizado pela UF aplicado ao item.   Deve ser informado nas UF que
o exigem, neste caso utilizar o mesmo código utilizado na EFD e outras declarações.

=> Informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes. 

 Descrição  do  Produto  conforme  ANP  –  Necessário  cadastro  prévio  dos  códigos  dos  produtos  ANP
(http://www.anp.gov.br/simp) . Utilize a opção “Cadastro”

Para concluir o cadastro clique no botão “Gravar”.
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ENTRADA DE NOTAS FISCAIS

Esta tela efetua todas as operações relativas à Entrada de Notas Fiscais de terceiros.

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

 Menu Lançamentos => Entrada de Notas Fiscais

 Ícone da barra de ferramentas da tela principal do sistema

A tela inicial exibe uma listagem de todas as notas de entrada de produtos lançadas no dia. O usuário tem a op-
ção de utilizar outros filtros: fornecedor, código da nota, data de entrada, data de emissão e nota fiscal.

 → Acione o botão para lançamento de uma nota fiscal de entrada.

IMPORTANTE:  Qualquer dúvida relacionada aos dados a serem preenchidos na nota deve ser verificado com a
contabilidade.

 MODELO: Informe o modelo da nota fiscal de acordo com o produto. Os modelos de nota fiscal por tipo
de produto estão pré-definidos no sistema de acordo com a legislação tributária.
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 CÓDIGO – Numero da nota - gerado automaticamente pelo sistema.

 Nº NF – preenchido pelo sistema com a próxima numeração disponível, pode ser alterado pelo usuário.

 Para efetuar o Lançamento de uma Nota Fiscal  é obrigatório o preenchimento dos seguintes campos:
CFOP, C.S.T., Fornecedor, Produto e a Quantidade do Produto. 

 Opção pode ser utilizado para o cadastro do fornecedor caso o mesmo ainda não esteja
cadastrado e disponível para seleção.

Para iniciar a inclusão dos produtos clique no botão “Inserir”.
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 PRODUTO - Descrição do nome do produto

 Código de BARRA - Número de cadastro

 CLASSIFICAÇÃO FISCAL - Corresponde a classificação do produto, que está contido na nota fiscal

 C.S.T - Código de Situação Tributária- Corresponde a situação tributária do produto, que está
contido na nota fiscal

 O CFOP do produto deverá ser associado.  Ao iniciar a digitação do numero do CFOP, o sistema
irá exibir uma listagem com todos os possíveis códigos de CFOP.  

Leve o cursor do mouse até o canto destacado e segurando o mouse arraste o campo para direita
e para baixo para conseguir visualizar a descrição dos códigos.
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 Vários valores podem incidir sobre o valor da compra: Desconto, Frete, Seguro, Outras Despesas
e valores fiscais.

 MOVIMENTAR ESTOQUE – Se marcada esta opção, ao gravar a nota, o estoque do produto será in-
crementado com a quantidade informada na nota de entrada.

Para inserir informações referentes aos impostos ICMS, IPI, PIS e CONFINS acesse as abas correspondentes.

➔ Aba ICMS

➔ Aba IPI

➔  Aba PIS

➔ Aba COFINS

Preenchido  os  campos  obrigatórios  clique  em “Gravar”  para  efetivar  a  inclusão  do  produto  ou  cliente  em
“Cancelar” para cancelar a inserção do produto. 
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A medida que os campos de valores e impostos são informados, o sistema calcula e preenche automaticamente
os valores de impostos que vão incindir sobre a nota, os valor total dos produtos e da nota. 

TOTAL A PAGAR = Todos dos produtos + ACRESCIMOS - DESCONTOS + IPI + ST

Após a inserção de um produto na nota, o mesmo poderá ser alterado ou excluído. 

 Acione  o  botão→ para gravar a nota de entrada.
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EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS

A tela de Emissão de Notas Fiscais pode ser utilizada para lançamento, alteração, transmissão e consulta aos da -
dos de todas as notas fiscais emitidas pela sistema.

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

 Menu Lançamentos => Emissão de Notas Fiscais

 Ícone da barra de ferramentas da tela principal do sistema

A tela inicial exibe uma listagem da ultimas notas lançadas. O usuário tem a opção de utilizar outros filtros: des-
tinatário, código, série e número, período de saída e emissão e situação da Nfe.

O status da Nfe pode ser identificada pela ícone que antecede o código.
      

 Autorizada Processada

Contingência Contingência Rejeitada

Rejeitada Denegada

 Cancelada      

  Em Digitação
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1. LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL

Acione  o  botão para lançamento da nota fiscal.

A tela de emissão da nota fiscal é composta por 4 abas:

– Dados da Nfe: Contém a descrição com os dados cadastrais da Nota Fiscal

– Produtos: Contém a descrição de todos os produtos inclusos na Nota Fiscal

– Totais: Contém os valores totais da nota Nota Fiscal

– Transportes: Contém os dados do transportador da Nota Fiscal

– Cobrança: Contém informações da fatura e duplicatas

IMPORTANTE:  Qualquer dúvida relacionada aos dados a serem preenchidos na nota deve ser verificado com a
contabilidade.

 Aba Dados da Nfe →

 CÓDIGO –  gerado automaticamente pelo sistema.

 NÚMERO – preenchido pelo sistema com a próxima numeração disponível, pode ser alterado pelo usuário.

 TIPO – Para definir se é nota fiscal de saída (venda) “S” ou de entrada (compra) “E”

 FORMA DE EMISSÃO – Indica a forma de transmissão a ser utilizada (normal ou em algum contingência)
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 NATUREZA DA OPERAÇÃO – Indica a natureza da operação: Venda, Compra, Devolução, Transferência,
Importação, Consignação, Remessa. Informação obrigatória.

 DATA SAÍDA - Quando é realizada a baixa do produto na empresa

 DATA EMISSAO - Quando o produto esta saindo da empresa

 FINALIDADE DE EMISSÃO – Indica a finalidade da nota (normal, complementar, ajuste, devolução de mer-
cadoria)

 TIPO DE ATENDIMENTO – Indica se o tipo de atendimento oferecido pela empresa se refere a uma opera -
ção presencial (fora ou dentro do estabelecimento) ou não presencial (internet, telemarketing, outros).  

 CONSUMIDOR FINAL – Informar se o cliente da nota fiscal é consumidor final ou não.

 DESTINATÁRIO/REMETENTE – Possibilidade de buscar  o cliente (destinatário) para o qual foi vendida
a mercadoria. Ou buscar o fornecedor (remetente) de quem foi comprada a mercadoria. Deve-se infor-
mar os demais dados desse cliente: Tipo de Pessoa, Tipo de Contribuinte, Identidade, Inscrição Munici -
pal, Código Suframa e endereço completo. 

 Opção associado ao CNPJ: Disponível quando se trata de pessoa jurídica. Esta opção rea-
liza a consulta o CNPJ e o preenchimento automático dos dados do cliente conforme cadastro na Receita
Federal. É importante observar que é de responsabilidade do cliente realizar a conferência dos dados
que foram inseridos de forma a garantir que estejam atualizados.

  Aba Produtos →
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Para inclusão dos produtos da nota, alteração ou exclusão de produtos já incluídos. 

São os produtos ou serviços vendidos ao seu cliente. Cada produto deverá conter os seguintes campos para
emissão de NFe: 

 CÓDIGO - Número de cadastro do produto. O sistema localiza o produto pelo código, código de
barras ou nome do produto.

 UNIDADE – O tipo de unidade vendida. UN (Unidade), PC (Peça), M2 (Metro quadrado)

 EX TIPI – Código de exceção para determinados NCM, conforme tabela TIPI (Imposto sobre produ-
tos industrializados).

 CEST –  Código Especificador da Substituição Tributária, para uniformizar a tributação dos produ-
tos sujeitos à incidência do ICMS Substituição Tribuária. 

            https://www.confaz.fazenda.gov.br/anexo-i.pdf

 NCM – Código estabelecido pelo governo para identificar os produtos dos mais variados gêneros,
criando assim uma classificação padrão para compras e vendas e determinando as alíquotas apli -
cáveis dos tributos sobre esse produto.  Você pode fazer o Download da tabela de NCM no site da
Receita Federal. http://www.receita.pb.gov.br/Servicos/nfe/arquivos/TABELA%20NCM.pdf

 CFOP - CÓDIGOS FISCAIS DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES das entradas e saídas de mercadorias, in-
termunicipal e interestadual. O CFOP nada mais é do que um código de números que serve para
identificar a natureza da circulação de mercadorias ou das prestações de serviços. O CFOP defi -
ne se tal operação fiscal irá recolher impostos, ou não. 
https://www.sefaz.pe.gov.br/Legislacao/Tributaria/Documents/Legislacao/Tabelas/CFOP.htm

Obs.: Ao iniciar a digitação do numero do CFOP, o sistema irá exibir uma listagem com todos os
possíveis códigos de CFOP.  Leve o cursor do mouse até o canto destacado e segurando o mouse
arraste o campo para direita e para baixo para conseguir visualizar a descrição dos códigos.

 Total Aproximado dos produtos – Campo livre para ser informado manualmente.  Para visualizar o
valor calculado pelo sistema com base no valor do item lançado acione a opção 

 MOVIMENTAR ESTOQUE – Se marcado, movimenta o estoque do produto subtraindo do estoque to-
tal a quantidade do produto informado na nota fiscal de venda.

 QUANTIDADE – Quantidades do produto que foi vendido.

 PREÇO DE VENDA - Valor estipulado no cadastro do produto(Menu Arquivo -> Arquivo de Produto).

 DESCONTO - Real (R$) sobre o produto. Qualquer desconto que tenha sido dado.

 FRETE – O total do frete cobrado pela transportadora ou quanto você cobrou de frete do seu cli-
ente.

 SEGURO – O valor pago pelo seguro.

 OUTRAS DESPESAS – Demais despesas acessórias relativas a  Nfe.

 TOTAL DO PRODUTO - Valor a ser pago pelo produto.  Por default o valor é calculado automatica-
mente pelo sistema.  Para alterar o valor calculado clique no campo duas vezes.

 Para inserir as informações fiscais referentes à ICMS, IPI, PIS e COFINS utilize as abas correspon-
dentes. Por default, os campos de valores de impostos que aparecem em cinza são calculados
automaticamente pelo sistema. 

Obs.: É permitido alterar o valor calculado clicando no campo duas vezes. Importante observar que essa
operação irá desativar o calculo automático feito pelo sistema.  Um alerta será exibido neste momento
antes de liberar o campo para alteração.
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ICMS

IPI

 

PIS

COFINS

OUTRAS INFORMAÇÕES / INFORMAÇÕES ADICIONAIS
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 Indicador de Escala Relevante – Conforme cláusula 23 do convênio ICMS 52/2017. O preenchimento é
obrigatório para produtos com NCM relacionado aos anexo XXVIII deste convênio. 

 CNPJ do Fabricante da mercadoria – Informação obrigatória em caso de produção em escala NÃO rele-
vante.  Obs.: O campo só é exibido na tela quando selecionada esta opção.

 Código de Benefício Fiscal – Código utilizado pela UF aplicado ao item.   Deve ser informado nas UF que
o exigem, neste caso utilizar o mesmo código utilizado na EFD e outras declarações.

COMBUSTÍVEL

Informações obrigatórias para produtos combustíveis e lubrificantes.

- Código ANP  tabela disponível em  → http://www.anp.gov.br/simp
- UF de consumo

Preenchido  os  campos  obrigatórios  clique  em “Gravar”  para  efetivar  a  inclusão  do  produto  ou  cliente  em
“Cancelar” para cancelar a inserção do produto. 

Após a gravação do primeiro produto, a tela passar a exibir a listagem dos produtos já incluídos, possibilitando a
inclusão, alteração ou exclusão de produtos.
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 Aba Totais→

Os campos de totalização são calculados automaticamente pelo sistema conforme dados de cadastro da nota e
produtos.

• BASE DE CALCULO DO ICMS - A base de cálculo do ICMS é o montante da operação, incluindo o frete e
despesas acessórias cobradas do adquirente/consumidor. Sobre a respectiva base de cálculo se 
aplicará a alíquota do ICMS respectiva.” (Este campo, para empresas do Simples Nacional,será 
utilizando basicamente quando houver necessidade de calcular o ICMS ST na emissão de Nfe).

• VALOR TOTAL DO ICMS - O valor total do ICMS que foi calculado tendo em vista a base de cálculo 
anterior X a alíquota da operação.

• BASE DE CALCULO DO ICMS ST - A base de cálculo do ICMS ST geralmente é Base de Cálculo do ICMS +
a margem de valor agregado (MVA) determinada para cada NCM.  Existem casos diferentes em que a 
BC ICMS ST pode ser calculada através de: preço tabelado, Lista negativa, Lista positiva, Lista Neutra
ou Pauta (valor).

• TOTAL DO ICMS ST - O Valor de ICMS ST é igual ao valor da BC ICMS ST( já com MVA) * alíquota – Valor 
do ICMS próprio. 

• VALOR TOTAL DOS PRODUTOS - O total de todos os produtos e serviços que você está vendendo.

• TOTAL DO FRETE - O total de frete cobrado pela transportadora ou quanto você cobrou de frete do 
seu cliente.
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• TOTAL DO SEGURO - O valor pago pelo seguro.

• TOTAL DO DESCONTO - Quaisquer descontos que você tenha dado, você deverá informar o total.

• TOTAL OUTRAS DESPESAS - Demais despesas acessórias relativas a sua Nfe.

• TOTAL ICMS FCP - Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino 

• TOTAL ICMS UF DESTINO - Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino 

• TOTAL ICMS UF ORIGEM - Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente 

• VALOR DA NOTA - O valor total da nota fiscal eletrônica, que leva em consideração todos os valores 
presentes na mesma, como por exemplo, o valor total dos produtos, valor de seguro e frete, o valor 
das demais despesas acessórias etc.

 Aba TRANPORTE→

Dados da transportadora responsável por realizar o transporte das mercadorias.

Mesmo  que  não  tenha  uma  transportadora  relacionada  à  nota,  o  campo  MODALIDADE  DO  FRETE  é  de
preenchimento obrigatório.

O campo QUALIDADE total de volumes transportadores pode ser calculados automaticamente pelo sistema com
base na quantidade dos itens lançados no cadastro do produto. Para o calculo automático utilize o ícone 

Os campos PESO BRUTO e PESO LIQUIDO podem ser calculados automaticamente pelo sistema com base no valor
do item lançado no cadastro do produto. Para o calculo automático utilize o ícone
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 Aba INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO→

Possibilidade de informar uma ou mais formas de pagamento. Para cada forma de pagamento utilize o botão
“Inserir”
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 Aba COBRANÇA→

Compreende as informações de Cobrança da Nota Fiscal. 

Após preencher todas as informações da Nota Fiscal, a mesma poderá ser gravada.

 Acione o botão → para gravar a nota fiscal.

Após gravar a nota fiscal, ela estará disponível para transmissão ao SEFAZ na tela inicial de emissão de notas. 

2. DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Acessível pelo botão  da tela de alteração de Nota Fiscal.

Nesta tela podemos informar as notas fiscais já emitidas ou documentos fiscais que devem estar vinculadas a
nota que está sendo gerada. Utilizado para notas fiscais de Devolução, Complementar ou Ajuste.
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Os dados a serem informados para que seja feito o vínculo poderá variar conforme o tipo de documento selecio -
nado. Selecione o documento que deseja vincular e preencha os dados necessários.

 Nfe ou Cte→

 Nota Fiscal Modelo 1/1A→

 Nota Fiscal Produtor Rural→

 Cupom Fiscal→

• Após preenchimento dos dados do documento, clique no botão “Incluir”.

• Após incluir um documento se desejar alterar alguma informação, selecione o documento e clique no 
botão “Alterar”

• Se desejar retirar o vínculo de algum documento, selecione-o e clique no botão “Excluir”
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3. AUTORIZAÇÃO PARA OBTER XML

Na Consulta Pública da NF-e tanto o destinatário, quanto o próprio emitente ou o transportador podem efetuar o
download do XML da NF-e, desde que identificados com seu certificado digital (conforme critério da SEFAZ). 
Outras pessoas e empresas também poderá ter o acesso ao XML, desde que autorizadas pela empresa emitente.  

Para autorizar outras pessoas e empresas, antes de emitir a nota fiscal, acesse o botão abaixo e cadastre os 
CPFs/CNPJs autorizados.

É opcional fixar pessoas autorizadas a acessar TODOS os XMLs, evitando dessa forma o cadastro destas mesmas
pessoas para cada nota fiscal.

4. PRE-VISUALIZAR DANFE

O DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) é uma representação simplificada da NF-e. O sistema
possibilita visualizar o DANFE antes da transmissão ao SEFAZ.

Acessível pelo botão da barra de ferramentas.

5. TRANSMITIR PARA SERVIDOR DA SEFAZ

Acessível pelo botão da barra de ferramentas da tela de inicial da Emissão de Notas Fiscais.

Referência utilizada para as informações a seguir: 
http://portalnfe.fazenda.mg.gov.br/downloads/CartilhaNotaFiscalEletronica.pdf

Por default, devemos usar a forma de emissão “NORMAL” que é o procedimento padrão de emissão com trans-
missão da NF-e para a SEFAZ de origem do emissor para obter a autorização de uso. O DANFE será impresso em 
papel comum após o recebimento de autorização de uso da NF-e. 
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5.1. Nota Fiscal REJEITADA

Se a transmissão não foi concluída devido a falta de informações ou dados inconsistentes na nota, o sistema 
irá apresentar uma tela com a detalhamento do erro e nota fiscal será destacada de vermelho. 

O usuário deve então alterar a NF-e, corrigir os erros e, gravar e tentar transmitir novamente a NF-e.  Não
ocorrendo novos erros, a transmissão será concluída.

5.2. Nota Fiscal DENEGADA

Ao transmitir a NF-e podem ser apresentadas algumas mensagens de RETORNO DA SEFAZ com relação a USO DE-
NEGADO.

 302 - Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário. (Quando quem vai RECEBER a NF-e está com
problema).

 301 - Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente. (Quando quem está emitindo a NF-e está com
problema).

 303 - Uso Denegado: Destinatário não habilitado a operar na UF. (Quando o destinatário tenha algum
problema em seu cadastro na Sefaz ou se encontre com sua IE suspensa ou baixada). 

 110 - Uso Denegado - Alguns estados podem retornar uma mensagem GENÉRICA não informando onde
está o problema.

Ocorrendo uma das situações a Nota Fiscal ficará como DENEGADA para sempre, não sendo possível transmitir
outra nota com o mesmo número de série e também outras notas para o mesmo CNPJ, enquanto a empresa não
regularizar a situação junto à SEFAZ.

5.3. Nota Fiscal em CONTINGÊNCIA

Se em decorrência de problemas técnicos, seja por parte do emissor ou por parte da SEFAZ o contribuinte não 
conseguir transmitir a NF-e ou não obtiver resposta à solicitação dos pedidos, poderá alterar a forma de emissão 
da NF-e adotando uma das MODALIDADES DE CONTIGÊNCIA disponíveis.

A opção destacada na imagem abaixo possibilita alterar a forma de emissão da NF-e. Selecione a forma deseja e 
confirme.
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 CONTINGÊNCIA FS 

Emissão em contingência com impressão do DANFE em Formulário de Segurança (FS) em duas vias. Uma 
das vias acompanha a mercadoria e a outra arquivada na empresa emitente para apresentação ao fisco. 
Sanada a contingência, o Contribuinte deve transmitir as NF-e correspondentes para a SEFAZ-Origem. Re-
lativamente à SEF/MG, desde 01/09/2010 este formulário foi substituído pelo FS-DA. O contribuinte que 
tiver FS em estoque poderá continuar utilizando-o para emissão de NF-e até o final do estoque; 

 CONTINGÊNCIA SCAN 

É a alternativa de emissão da NF-e em contingência com transmissão para o Sistema de Contingência do 
Ambiente Nacional (SCAN) ao invés de transmissão para a SEFAZ de origem. Ou seja, quando a SEFAZ de 
origem estiver “fora do ar” o SCAN será ativado para receber as NF-e em nome da SEFAZ. 

Obs.: Modalidade descontinuada e substituída pela modalidade SVC. 

 CONTINGÊNCIA EPEC 

Emissão em contingência com envio de Evento Prévio de Emissão em Contingência – EPEC. Este modelo 
propõe o resumo das principais informações da NF-e e foi idealizado como alternativa que permita a dis-
pensa do uso do formulário de segurança para impressão do DANFE e a não alteração da série da NF-e. 
Pode ser adotada por qualquer emissor que esteja impossibilitado de transmissão e/ou recepção do re-
torno de autorização e poderá ser enviada via Web Service.

Observações: 

A EPEC poderá ser consultada pelo número de Registro-EPEC, tag <nRegEPEC> ou pela chave de Acesso 
da NF-e. 

A título de esclarecimento, o contribuinte que fizer uso do aplicativo gratuito: “Emissor NF-e” poderá 
gerar e transmitir a EPEC a partir do próprio programa, optando pela forma de emissão: “Contingência 
via EPEC”. Como a EPEC é um resumo da NF-e, o seu tamanho é bastante reduzido em comparação com 
a NF-e, tornando possível a transmissão para o WS do Sistema de Contingência Eletrônico por acesso dis-
cado ou através de upload em página  6 WEB disponibilizada no Ambiente Nacional. 

 CONTINGÊNCIA FS-DA 

Emissão em contingência com impressão do DANFE em Formulário de Segurança para Impressão de Docu-
mento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico (FS-DA) em duas vias. Uma das vias acompanha a merca-
doria e a outra é arquivada na empresa emitente para posterior apresentação ao fisco. Sanada a contin-
gência, o Contribuinte deve transmitir as NF-e correspondentes para a SEFAZ-Origem. Este formulário 
deve ser solicitado acessando o Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual (SIARE) na op-
ção: “Pedido para Aquisição de Formulário de Segurança (PAFS) - Documento Auxiliar (PAFS-DA)”. O FS-
DA substituiu a opção do FS para documentos fiscais eletrônicos e sua criação visa simplificar o processo 
de fabricação e distribuição dos formulários de segurança tendo em vista o aumento da demanda frente 
à obrigatoriedade de emissão de NF-e. 

 CONTIGÊNCIA SVC 

SVC-NA (Servidor Virtual de Contingência Nacional) / SVC-RS (Servidor Virtual de Contingência do Rio 
Grande do Sul)

Permite a impressão do DANFE em papel comum e não existe a necessidade de transmissão da NF-e para 
SEFAZ de origem quando cessarem os problemas técnicos que impediam o uso do ambiente de autoriza-
ção normal da circunscrição do contribuinte. Diferentemente do SCAN, esta modalidade de contingência 
não obriga o uso de série específica na NF-e (série 900-999).

Verificar se o servidor principal está indisponível, se caso estiver tendo variações e foi feito uma tentativa de
emissão da nota no modo normal, é recomendado que quando for emitir nos modo de contingência (SCAN ou
SVC), seja alterado o número da nota para um acima do que você tentou transmitir em modo normal.
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Por exemplo, se tentou transmitir a nota 000.000.010 em modo normal e a SEFAZ não retornou autorização da
nota, altere o modo de emissão da nota fiscal para SVC-AN e crie uma nova nota fiscal 000.000.011, pois
como o servidor da SEFAZ pode estar com variações na transmissão, existe a possibilidade da nota que foi fei -
ta com a numeração 000.000.010 seja autorizada após o servidor voltar ao normal.

Selecionando a forma de emissão, é necessário a justificativa que está entrando em contingência, como mostra
a imagem a seguir.

Ao confirmar a alteração, observe a que forma de emissão da tela é substituída.

Ao alterar a forma de emissão conforme mostra o procedimento acima, você precisará alterar a nota fiscal e tro-
car o modo de emissão para o mesmo modo que foi considerado na tela principal.

Após essa alteração a mesma poderá ser transmitida.

Observação:

Após transmitir alguma nota em modo de Contingência em modalidade diversa ao SCAN e SVC ao trocar o modo 
de emissão para “Normal”, o alerta vermelho abaixo será apresentado na tela de Notas Fiscais.
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Neste momento estará habilitado para a nota fiscal em contingência somente a possibilidade de impressão do 
DANFE (Botão Imprimir). Clique no alerta para que seja habilitado o botão “Transmitir” e uma nova tentativa de 
envio ao SEFAZ poderá ser feita.

Após cessarem os problemas técnicos que impediram a transmissão da NF-e para UF de origem, adotar as 
seguintes medidas: 
1. Transmitir as NF-e emitidas em Contingência Eletrônica em modalidade diversa ao SCAN e SVC para a SEFAZ de
origem, observando o prazo limite de transmissão definido em legislação; 

2. Verificar dentre as NF-e transmitidas por ocasião da ocorrência dos problemas técnicos se existe alguma que 
está pendente de retorno, e regularizar a situação em tempo hábil; 

3. Relativamente ao arquivo digital da NF-e transmitido antes da ocorrência de problemas técnicos e pendentes 
de retorno quanto à Autorização de Uso da NF-e, o contribuinte emitente, depois de sanados os problemas 
técnicos, deverá consultar se a respectiva Autorização de Uso da NF-e foi concedida. 

4. Na hipótese de ter sido concedida a Autorização de Uso da NF-e, o emitente deverá solicitar o cancelamento 
da NF-e, se a operação tiver sido acobertada por outra NF-e, cujo arquivo digital tenha sido gerado em situação 
de contingência. 

5.4. Nota Fiscal AUTORIZADA

Quando a  nota  é autorizada,  seja  pela  forma de  emissão  “Normal”  ou  “Contingência”,  é  gerado o DANFE
correspondente para visualização e impressão.
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Clicando no botão “Alterar” podemos visualizar a chave de acesso da nota fiscal autorizada.

 Acionando este ícone que aparece do lado direito da chave de acesso, podemos visualizar outras informações
da Nfe: status, chave de acesso e protocolos de autorização e cancelamento.
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Para uma nota com Status AUTORIZADA, as opções da barra de ferramentas são alteradas de forma a disponibili -
zar opções para impressão, consulta e cancelamento.

Botão “Consultar” -> Consulta a situação  da NF-e junto a SEFAZ.

 Botão “Imprimir” -> Gera o DANFE para visualizar e impressão

Botão “Cancelar” -> Cancela a NF-e que já foi autorizada pelo SEFAZ.  As condições para cancela-
mento podem ser vistas no item a seguir.
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5.5. Nota Fiscal CANCELADA

 Condições para Cancelamento→
• NF-e autorizada, o usuário deve utilizar a inutilização de numeração se a NF-e não estiver autorizada;

• NF-e autorizada em até 24 horas, o prazo máximo é de até 2 horas em MT;

• Possuir o número do protocolo de autorização de uso;

• A mercadoria não pode ter circulado;

• A NF-e não pode ter registro de passagem na fiscalização de trânsito;

• A NF-e não pode ter a confirmação de recebimento;

• É necessário informar uma justificativa de cancelamento de no mínimo 15 caracteres. Só então o botão
“Confirmar” será habilitado.

• Marque a opção “Horário de verão” se este horário estiver vigorando na data do cancelamento.

• Após Cancelar o usuário terá opção de imprimir ou consultar. Ao consultar será apresentado mensagem
de cancelamento. 

5.6. Nota Fiscal DE DEVOLUÇÃO

Para geração de uma Nota Fiscal de Devolução é necessário preencher os campos “Finalidade de Emissão” e 
“Natureza de Operação” conforme destacamos na imagem abaixo.

Também é importante observar o CFOP dos produtos que estão sendo devolvidos. Devem ser considerados para 
todos os produtos CFOP de devolução.
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Conforme indicação da contabilidade, se necessário informar algum tipo de observação referente a devolução, 
utilize os campos reservado para informações na Aba “Totais”.

5.7. Nota Fiscal COMPLEMENTAR

A Nota Fiscal Complementar é emitida para acrescentar dados e valores antes não informados no documento 
fiscal original, observando as definições da legislação. Geralmente será utilizada para complemento de imposto 
que não terá influência no valor total da Nota Fiscal. Ex.: Faltou o destaque do ICMS na Nota Fiscal de origem. 

Mais detalhes sobre esse lançamento deve ser verificado com a contabilidade.

Observações para a emissão de uma NF Complementar:

• A Natureza da Operação pode ser “Complemento de tributo”, ou “Complemento de preço”, ou 
“Complemento de quantidade”, conforme for o caso, mas o CFOP de dentro da tela do produto deve 
permanecer o mesmo enviado na nota a ser complementada.

• Dados do Destinatário/Remetente: Deverá constar como destinatário, o nome, o endereço e os 
números de inscrição estadual e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do contribuinte ao qual 
foi impressa a NFe que está sendo complementada.

•   Dados dos Produtos: O contribuinte preencherá o dado não informado na nota fiscal original e, para os
demais, o complemento ou o dígito “0” (zero) nos campos numéricos e obrigatórios para os quais não 
constar orientação específica. Importante lembrar que os valores de preços, quantidades e impostos 
serão somados aos valores da primeira nota, então deve-se preencher apenas com a diferença.

Lembramos que, por default, os campos de valores de impostos que aparecem em cinza são calculados
automaticamente pelo sistema. Para alteração desses valores, clique duas vezes no campo desejado.
Importante observar que essa operação irá desativar o calculo automático feito pelo sistema.  Um aler-
ta será exibido neste momento antes de liberar o campo para alteração.

•  Dados Adicionais / Informações Complementares: Preencher conforme o regulamento. Podem ainda 
ser inseridas obervações de interesse do contribuinte, além da descrição dos documentos fiscais 
referenciados. A chave de acesso deverá ser informada quando a nota fiscal original for Nfe.  
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5.8. Nota Fiscal de AJUSTE

A Nota Fiscal de Ajuste é emitida nas hipóteses de transferências de crédito acumulado de ICMS assim como nos
casos de restituição do ICMS, observando as definições da legislação. Geralmente será utilizada quando houver 
influência no valor total da Nota Fiscal, ou seja, nas situações que faltou destaque de algum valor que terá 
influência na base de cálculo. Ex: Faltou destaque do ICMS-ST na Nota Fiscal de origem. 

Detalhes sobre o preenchimento dos campos para o lançamento da nota fiscal deve ser verificado com a 
contabilidade.

6. EXPORTAR XML

A exportação de XML pode ser feita de forma individual ou mensal. Acesse o botão “Exportar XML” da tela de 
emissão de notas fiscais e escolha o modo de exportação desejado.

6.1. XML Individual

Possibilita copiar o XML autorizado da nota selecionada em uma pasta à determinar no momento da cópia.
 

6.2. XML Mensal

Possibilita copiar todos os XMLs autorizados durante o mês selecionado para uma pasta determinada, sendo
opcional gerar os XMLs agrupados ou não. 

A primeira vez que utilizar a opção de gerar XMLs mensal, será necessário informar a pasta onde os arquivos 
deverão ser gravados. Nas próximas gerações, o sistema já irá reconhecer a pasta, não sendo necessário 
informá-la novamente.

Em seguida informe o mês para geração dos XMLs. Marque a opção “Compactar XMLs” caso deseje gerar os XMLs 
compactados em único arquivo.
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Opcional enviar o XML por e-mail. Nesse caso marque a opção “Enviar por E-mail” e configure o e-mail conforme desejado.

Observe que o arquivo gerado estará anexado ao corpo do e-mail.

7. DUPLICAR NF-e

O sistema possibilita a duplicação de um NF-e através do botão  disponível na tela de emissão de NF-e.

 
Selecione o NF-e que deseja copiar e acione o botão “Duplicar”. 

O NF-e duplicado terá os mesmos dados e informações do NF-e original. Ele será criado com próxima numeração
disponível.

É opcional a duplicação dos documentos referenciados.
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INUTILIZAÇÃO DE NUMERAÇÃO

Durante a emissão de NF-e é possível que ocorra, eventualmente, por problemas técnicos ou de sistemas do 
contribuinte, uma quebra da sequência da numeração. Exemplo: a NF-e nº 100 e a nº 110 foram emitidas, mas a 
faixa 101 e 109, por motivo de ordem técnica, não foi utilizada antes da emissão da nº 110.

A funcionalidade de inutilização de número de NF-e tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à
SEFAZ, até o décimo dia do mês subsequente, os números de NF-e que não serão utilizados em razão de ter
ocorrido  uma  quebra  de  sequência  da  numeração da  NF-e.  A inutilização  de  número  só  é  possível  caso  a
numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada).

 Condições de Inutilização→

•  O número de NF-e não pode ter sido utilizado, a providência correta para uma NF-e autorizada é o 
cancelamento de NF-e;

•  A inutilização de faixa é limitada a 2.000 números por pedido, caso a faixa de inutilização seja superior 
será necessário dividir o pedido em diversos pedidos;

•  Uma faixa de inutilização não pode conter números já inutilizados ou utilizados.

•  O prazo para inutilização é até o 10º dia do mês subsequente da quebra da numeração.
Para inutilização de um número de NF-e que não será utilizado.

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

 Menu Lançamentos => Inutilização de faixas de numeração

 Ícone da barra de ferramentas da tela principal do sistema

  →
 Acione o botão  “Novo” para cadastrar um novo intervalo. 
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Informe a série, o intervalo de numeração das Nfe que serão inutilizadas e a justificativa para inutilização.
Será então habilitado o botão “Gravar”. 

Ao acionar o botão “Gravar” será iniciada a transmissão ao SEFAZ. Após conclusão da transmissão será gravado a 
data, hora e protocolo de confirmação.

 Condições de Inutilização→

•  O número de NF-e não pode ter sido utilizado, a providência correta para uma NF-e autorizada é o 
cancelamento de NF-e;

•  A inutilização de faixa é limitada a 2.000 números por pedido, caso a faixa de inutilização seja superior 
será necessário dividir o pedido em diversos pedidos;

•  Uma faixa de inutilização não pode conter números já inutilizados ou utilizados.

•  O prazo para inutilização é até o 10º dia do mês subsequente da quebra da numeração.
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CARTA DE CORREÇÃO
Após ter o seu uso autorizado pela SEFAZ, uma NF-e não poderá sofrer qualquer alteração, pois qualquer modifi-
cação no seu conteúdo invalida a sua assinatura digital. O emitente poderá, no entanto, sanar erros em campos 
específicos da NF-e, por meio de Carta de Correção Eletrônica transmitida à Secretaria da Fazenda. Não poderão
ser sanados erros relacionados:

 às variáveis consideradas no cálculo do valor do imposto, tais como: valor da operação ou da 
prestação, base de cálculo e alíquota; 

 à dados cadastrais que impliquem alteração na identidade ou no endereço de localização do re-
metente ou do destinatário; 

 à data de emissão da NF-e ou à data de saída da mercadoria.

Importante: O registro de uma nova Carta de Correção substitui a Carta de Correção anterior, assim a nova Car-
ta de Correção deve conter todas as correções a serem consideradas. 

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

 Menu Lançamentos => Carta de Correção

 Ícone da barra de ferramentas da tela principal do sistema

  →
 Acione o botão  “Novo” para lançamento de uma carta de correção.

– Informe a série e numero da nota fiscal correspondente.

– Nº do evento é preenchido automaticamente pelo sistema 

– Informe a correção que a ser efetuada
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Acione o botão “Gravar” para gravar a carta de correção.

Após gravar, a Carta de Correção estará disponível na tela inicial para ser transmitida.  

Para transmitir selecione a carta de correção desejada e acione o botão “Transmitir”.
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LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS SERIE D

As Notas Fiscais Serie D são utilizadas para operações de vendas à pessoas físicas não constribuintes do ICMS.

Para lançamento das notas fiscais Série D acesse o  Menu Lançamentos => Notas Fiscais Série D

A tela inicial exibe uma listagem de todas a notas fiscais Série D já lançadas. O usuário tem a opção de utilizar 
alguns filtros: Código e Numero da Nota, Período de Emissão e Situação da Nota Fiscal.

→ Acione o botão  “Novo” para lançamento de uma nova Nota Fiscal Série D.
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 CÓDIGO – Numero da nota - gerado automaticamente pelo sistema.

 Nº NF – preenchido pelo sistema com a próxima numeração disponível, pode ser alterado pelo usuário.

 DATA EMISSÃO – data de emissão da nota fiscal. Por default será considerado a data do computador. 

Para iniciar a inclusão dos produtos da nota, clique no botão “Inserir”.
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 Para efetuar o  Lançamento de uma Nota Fiscal Série D  é obrigatório o preenchimento dos seguintes
campos: Produto e a Quantidade do Produto. 

 Opção pode  ser  utilizado  para  o  cadastro  do  produto  caso  o  mesmo ainda  não  esteja
cadastrado e disponível para seleção.

Para gravar o produto acione o botão 

Na tela a seguir será exibida a nota fiscal com todos os produtos que foram incluídos.

• Utilize o botão “Inserir” para incluir um novo produto na nota fiscal.

• Após incluir um produto se desejar alterar alguma informação, selecione o produto e clique no botão 
“Alterar”.

• Se desejar retirar um produto da nota, selecione-o e clique no botão “Excluir”.

Após inserir todos os produtos da nota fiscal é necessário gravar a nota. Utilize então o botão 
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MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE ESTOQUE

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

 Menu Lançamentos => Acerto Manual do Estoque

 Ícone da barra de ferramentas da tela principal do sistema

O Acerto Manual do Estoque poderá ser realizado de três formas: Acerto, Entrada, Saída.

 ACERTO – Atualiza a quantidade do Estoque Atual trocando pela quantidade informada no Novo
Estoque.

 ENTRADA – Atualiza a quantidade do Estoque Atual somando a quantidade informada no Novo
Estoque.

 SAÍDA - Atualiza a quantidade do Estoque Atual subtraindo a quantidade informada no Novo Es-
toque.

Para concluir a movimentação do estoque do produto clique na opção ao lado no campo de justificativa.
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SINTEGRA

Atualmente as empresas que emitem documentos fiscais ou escrituram livros fiscais por sistema eletrônico de
processamento de dados, são obrigadas a enviar mensalmente para as Secretarias das Fazendas dos Estados
destinatários,  arquivos magnéticos com os registros das operações interestaduais  referente à totalidade das
operações de entrada e de saída de mercadorias ou bens e das aquisições e prestações de serviços realizadas no
período de apuração, contendo o registro fiscal dos documentos recebidos e emitidos.

Essa obrigação  tributária  é  disciplinada  pelo  Convênio  ICMS 57/95 e suas alterações .  A principal  obrigação
disposta no  Convênio é a  de elaboração dos  arquivos  magnéticos,  devendo os  mesmos ser  consistidos  pelo
programa validador do SINTEGRA.

SINTEGRA é a sigla do “Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e
Serviços”. Trata-se, na realidade, de um sistema de troca de informações sobre operações de entrada e saída de
mercadorias e prestações de serviços realizadas entre as unidades da Federação e internas.

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

 Menu Fiscal => Sintegra

 Ícone da barra de ferramentas da tela principal do sistema

 Data Inicial e Data Final: Período para apuração das operações de entradas e saídas de produtos.

 Data Gravação: Data da geração do arquivo

 Finalidade: Finalidade do arquivo que será gerado

  Normal: arquivo mensal com os registros das operações do mês anterior.→

 Retificação  total  do  arquivo:  Quando  se  trata  de  substituição  de  informações  prestadas  pelo→
contribuinte, referentes a determinado período no qual já foi enviado arquivo ao Sefaz.

 Inventário: Marcando essa opção no sistema na tela do gerador do Arquivo Sintegra, será disponibilizado
um campo para informar a data de competência que o sistema deverá considerar para incluir o arquivo
de inventário no arquivo Sintegra do mês.  

Para ter disponível a competência desejada, o arquivo de inventário deve ser gerado previamente pela
 tela de Inventário disponível através do menu Fiscal => Inventário

Importante: O inventário deve ser enviado obrigatoriamente até o mês dois do ano subsequente. 
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➔ CONFIGURAÇÕES

Para geração do arquivo,  as configurações abaixo deverão ser  previamente cadastradas conforme dados
fornecidos pela contabilidade. Acesse pelo botão:

 “Informar Registro 51” e “Informar IPI no registro 54” –> Para as empresas que são contribuintes 
do IPI

 Gerar Somente registros de Entrada –> Considera para geração do arquivo somente lançamentos 
de Compra.

 Informar Registro 60I  → Este registro contém informações a respeito de cada mercadoria, 
produto ou serviço constante do documento fiscal.
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 Gerar Registro do CT-e de outra base de dados  Utilizado por contribuintes que emitem →
Conhecimento de Transportes Cte,  neste caso é necessário indicar o caminho do banco de dados
do sistema emissor de CT-e.

 Regra Aproveitamento ICMS / ST

-> Empresas que vão aproveitar os valores de ICMS e Substituição Tributária devem criar regras para que 
esses valores possam ser considerados no arquivo do Sintegra. Deverão ser cadastradas as combinações 
de CST e CFOP constantes nas notas fiscais que serão consideradas. As combinações devem ser 
cadastradas separadamente para os impostos de ICMS e Subst. Tributária.

Para cadastro das regras de valores: selecione a aba correspondente, informe a combinação CSTxCFOP e 
clique no botão “Inserir”. 

-> O sistema também possibilita desconsiderar o envio de Notas Fiscais geradas no período. Essa exclusão
pode ser feita por CFOP. Neste caso ao cadastrar um CFOP de exclusão, todas as notas fiscais 
relacionadas a este CFOP não serão consideradas no arquivo.

 Exibir relatório de Notas Excluídas – O sistema gera um relatório com as notas fiscais que foram 
desconsideradas do arquivo conforme configuração na regra de exclusão do Sintegra.

Finalizadas as configurações o arquivo poderá ser gerado.

Botão -> Ao acionar o botão “Gravar” será gerado o arquivo para validação no SINTEGRA.
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O sistema irá exibir uma tela com o nome e local do arquivo que foi gerado.

Após geração o mesmo deverá ser validado para envio a contabilidade.

1. VALIDADOR DO ARQUIVO

O validador do SINTEGRA deve estar disponível na área de trabalho e pode ser acessado pelo ícone:

Indique o local do arquivo e clique na opção “Validar” para validação do arquivo. 

Em caso de não validação, teremos na aba “Críticas” todos os erros que impediram a validação do arquivo.  O
validador exibe a descrição do erro, registro e campo.
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Clicando sobre a linha do erro podemos obter o número da nota fiscal correspondente. 
(Campo “Documento-Item”). 

No sistema LSoft Nfe devemos localizar a nota fiscal e efetuar as devidas correções para que então o arquivo
possa ser gerado e validado novamente.

2. INVENTÁRIO

O inventário é informado no SINTEGRA no mês de 12 de cada ano, esse arquivo chama-se Registro 74, o sistema 
irá controlar o estoque da empresa, através das entradas de itens realizadas e baixando pela saída, 
consequentemente no dia 31/12 de cada ano terá o estoque pronto, somente haverá necessidade da contagem 
de estoque para baixa das perdas, roubos e uso e consumo da empresa. 

Para geração de inventário, o sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

 Menu Fiscal => Inventário

 Ícone da barra de ferramentas da tela principal do sistema

Nesta tela podemos visualizar todos os produtos em estoque em determinada competência.

No  campo  “Competência”  está  listada  as  referências  de  datas  dos  inventários  já  gerados.  Selecione  a
competência desejada para visualizar os produtos relacionados. 
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 →

Finaliza o inventário da competência correspondente, não possibilitando posterior alteração.

Para gerar um novo Inventário de uma nova competência clique no botão “Gerar”. Será apresentada a tela
abaixo para processamento.

 Processar Estoque Atual – Considera o estoque do dia corrente e não o estoque da data do inventário.
 Processar Estoque Retroativo – Considera o estoque da data do inventário.

Após processamento, uma nova competência será gerada conforme mês e ano da data do inventário que foi
informada. 
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O sistema possibilita alteração dos valores do inventário, seja o preço dos produtos ou quantidade em estoque.
Essa alteração apenas é permitida enquanto o inventário não foi finalizado.

Dê um duplo clique com o mouse no produto que deseja alterar, realize as alterações desejadas e clique em
“Alterar” para confirmar a alteração.

3. ENVIO DO SINTEGRA POR E-MAIL

Após  gravação  do  arquivo  Sintegra,  o  mesmo  poderá  ser  automaticamente  enviado  para  o  e-mail  da
contabilidade. Acesse pelo botão “E-mail”.

Localize o arquivo o arquivo gerado em seu computador e acione o botão “Abrir”.
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Na tela a seguir preecha as informações necessárias para o envio do e-mail. Observe no final da tela que o 
arquivo selecionado foi automaticamente anexado ao corpo do e-mail.
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RELATÓRIO DE APURAÇÃO DO ICMS

Este relatório emite a guia dos registros de apuração de ICMS. O sistema aborda os formulários específicos de 
ICMS a serem emitidos, para os registros e conferência de lançamentos dos Livros Fiscais.

Para geração de relatórios de Apuração do ICMS, o sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

 Menu Fiscal => Relatório de Apuração do ICMS

 Ícone da barra de ferramentas da tela principal do sistema

• DATA INICIAL: Data do primeiro dia a ser considerada para apuração

• DATA FINAL: Data do ultimo dia a ser considerado para apuração

• TIPOS DE RELATÓRIOS: No relatório de Apuração Mensal de ICMS o sistema traz a apuração do imposto
lançado nos livros de Registro de Entradas e Saídas, subdivididos da seguinte maneira: 

- Registro de Apuração de ICMS – Entradas (Resumo dos CFOP’S de Entradas)

- Registro de Apuração de ICMS - Saídas (Resumo dos CFOP’S de Saídas)

- Registros de Entradas – Modelo P1

- Registros de Saídas – Modelo P2

• CFOP: Pode ser considerado um CFOP específico ou todos.  Estarão disponíveis os CFOP conforme tipo de
relatório selecionado no campo anterior. Se o tipo de relatório selecionado for de entrada, estarão dis-
poníveis somente os CFOP utilizados em lançamentos de notas fiscais de entrada dentro do período sele-
cionado. Se o tipo de relatório for de saída, estarão disponíveis somente os CFOP utilizados em lança-
mentos de notas fiscais de saída dentro do período selecionado.

• USAR REGRA DE APROVEITAMENTO: São consideradas as regras de aproveitamento definidas para geração 
do Arquivo Sintegra. (Item Lançamentos → Menu Sintegra → botão Regras) 

 Botão Imprimir: Para visualização e impressão do relatório de apuração.
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Será exibido a tela com o visualizador de relatório, que possibilita visualizar com zoom, imprimir ou exportar o
relatório.  

A seguir listamos os exemplos de cada um dos tipos de relatórios: 

1. REGISTRO DE APURAÇÃO DE ICMS – ENTRADAS

2. REGISTRO DE APURAÇÃO DE ICMS – SAÍDAS
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3. REGISTROS DE ENTRADAS – MODELO P1

4. REGISTROS DE SAÍDAS – MODELO P2
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MDF-e
Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e),  é o documento emitido e armazenado eletronicamente, de
existência apenas digital, para vincular os documentos fiscais transportados na unidade de carga utilizada, cuja
validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pelo Ambiente Autorizador.

O MDF-e deverá ser emitido por empresas prestadoras de serviço de transporte para prestações com mais de um
conhecimento  de  transporte  ou  pelas  demais  empresas  nas  operações,  cujo  transporte  seja  realizado  em
veículos próprios, arrendados, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas, com mais de uma
nota fiscal.

A finalidade do MDF-e é agilizar o registro em lote de documentos fiscais em trânsito e identificar a unidade de
carga utilizada e demais características do transporte.

Se adquirido o módulo, a LSoft disponibiliza um aplicativo para geração e transmissão do MDF-e. 

Ao logar no LSoft MDFe será exibida a tela inicial.
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PARAMETRIZAÇÃO INICIAL

Realize as configurações necessárias através de um do seguintes acessos:

• Menu Ferramentas => Configurações

• Ícone da barra de ferramentas da tela principal do sistema.
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• HAMBIENTE:  Use “Homologação” enquanto ambiente de teste. Use “Produção” quando ambiente de pro-
dução.

• FORMATO DANDFE: Emissão do DANDFE em formato paisagem ou retrato. 

• INFORMAR TIPO TRANSPORTADOR: ETC (Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas), TAC (Transportador
Autônomo de Cargas ou CTC (Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas)

• PREENCHER LOCAL DE CARREGAMENTO: Marcando a opção “Sim”, o sistema preenche automaticamente
a cidade de carregamento com a cidade do emitente.

• PREENCHER LOCAL DE DESCARREGAMENTO: Marcando a opção “Sim”, o sistema preenche automatica-
mente a cidade de descarregamento com a cidade de destino dos documentos.

• HABILITAR CALCULO PESO: O sistema calcula o peso bruto total da carga.

• SISTEMA INTEGRADO: A integração do LSoft MDFe pode estar sendo feito com um dos três sistemas inte -
grado: LSoft SGC, LSoft NFe ou LSoft Cte

• SEGURADORA / Nº DA APOLICE – Define automaticamente, para todo CT-e lançado, a seguradora padrão

responsável pelo seguro da carga, podendo a mesma ser alterada. (Lançamentos → Emitir MDFe → Aba

Seguradora)

• VENCIMENTO SEGURO – Data do vencimento do apólice de seguro contratada
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• INFORMAR QUANDO VENCIDO – Se marcada esta opção, ao ser utilizada a apólice de seguro configurada e
a mesma estiver vencida é exibido um alerta ao confirmar a inserção da apólice do seguro no 
lançamento do MDF-e.

EMISSÃO MDF-E

Opções de acesso à tela de emissão de Manifesto Digital Fiscal Eletrônico:

• Menu Lançamentos => Emitir MDF-e

• Ícone da barra de ferramentas da tela principal do sistema.

Todas os manifestos eletrônicos que já foram gerados estarão listados no Emissor de Manifesto Eletrônico.

Para alterar a forma de emissão MDF-e (Norma ou Contingência).

 Para verificar  como está o status atual do Serviço MDF-e no Sefaz.

Para geração de um novo MDF-e, clique no botão 

O lançamento está dividido em abas:

• Informações dos documentos: Inicialmente é exibida esta aba, quando sistema está configurado como
“Sim” para preencher local de carregamento. 

• Dados do manifesto:  Inicialmente é exibida esta aba, quando o sistema está configurado como “Não”
para preencher local de carregamento.
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• Informação do veículo

• Totalizadores

  Aba Dados do Manifesto→

Para identificação dos locais de carregamento/descarregamento. 

• MODELO, SÉRIE: Preenchido automaticamente pelo sistema conforme configurado

• NÚMERO DO MDF-e: Preenchido automaticamente pelo sistema conforme próximo código do documento.

• DATA E  HORA INICIO  DE  VIAGEM:  Se  opção  for  marcada,  a  data  de  hora  e  hora  será  gravada  nas
observações do MDF-e.

• TIPO DE TRANSPORTADOR: TAC – Transportador Autônomo de Cargas, ETC – Empresa de Transporte de
Cargas  e  CTC  –  Cooperativa  de  Transporte  de  Cargas.  Obs.:  É  preenchido  automaticamente  se
configurado inicialmente. 

• LOCAL DE CARREGAMENTO: É preenchido automaticamente pelo sistema considerando os percursos de
cada  nota  fiscal  que  é  inserida,  quando  o  sistema  está  configurado  para  “Preencher  local  de
Carregamento”. Se o sistema não está configurado, é necessário informar o manualmente.

• LOCAL DE DESCARREGAMENTO: É preenchido automaticamente pelo sistema considerando os percursos
de  cada  nota  fiscal  que  é  inserida,  quando  o  sistema  está  configurado  para  “Preencher  local  de
descarregamento”. Se o sistema não está configurado, é necessário informar o manualmente.

Obs.: O usuário deverá selecionar o local de carregamento inicial e o local de descarregamento final.
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• ESTADOS  DO  PERCURSO:  Quando  no  percurso  for  necessário  passar  por  algum estado  diferente  dos
estados de descarregamento.

 Utilize essa opção para visualização do mapa do Brasil e localização dos estados. 

  Aba Informações Documentos→

Para inclusão das notas fiscais que serão transportadas. Poderão ser incluídas:

– notas fiscais eletrônicas

– notas fiscais de bloco

• CIDADE DE DESCARREGAMENTO: Cidade onde será entregue as mercadorias.

- Caso o sistema não esteja configurado para “Preencher Local de Descarregamento”, esta opção estará
habilitada.  Será exibida como opções as cidades de descarregamento informadas na aba “Dados do Ma-
nifesto”. Selecione a cidade de descarregamento e associe os documentos correspondentes.

- Se o sistema estiver configurado para “Preencher local de Descarregamento”, não é necessário selecio-
nar a cidade para associação dos documentos. 

• ABA NOTA FISCAL ELETRÔNICA: Para associação de notas fiscais que foram emitidas eletronicamente. 

Para associar somente uma NF-e, informe o número da Nf-e desejada.

Para utilizar NF-e de arquivo XML, importe o arquivo desejado pela opção “Importar XML”. Basta locali -
zar o local do arquivo gravado em seu computador. 
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Para associar mais de uma NF-e, utilize a opção destacada “Buscar”.  

Será exibida a tela a seguir para seleção das NF-e(s).  
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Para facilitar a localização das notas, utilize os filtros:  Número e Período de Emissão. 

Selecione as notas fiscais desejadas, marcando o ao lado da nota correspondente.

Será aceita qualquer nota fiscal eletrônica que esteja autorizada. Atente para a série da nota fiscal que será  se-
lecionada. 

Após seleção das notas, confirme acionando o botão “OK”. O sistema então preenche automaticamente as infor -
mações referente as notas associadas.

 

Utilize os seguintes botões para inserir e excluir notas do MDF-e

•  ABA NOTA FISCAL (MODELOS 1 OU 1A): Para inserir notas fiscais de bloco que não foram transmitidas ao
SEFAZ. O procedimento para inserção será o mesmo.

➔ Aba Informações do Veículo

É obrigatório fornecer os dados do veículo e motorista que serão utilizados no transporte da carga.
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 DADOS DO VEICULO:→

• PLACA: Número da placa do veículo que irá realizar o transporte. 

            - Para selecionar um veículo já cadastrado.
 
            - Para cadastrar um novo veículo.

Será exibido a listagem dos veículos já cadastrados. Clique no botão “Novo” para inserir uma nova placa.

• Contém os dados básicos do veículo: placa, descrição, Ano. Fabricação, marca, modelo, cor

• Capacidade em Kg:  Quantidade de Kg o veículo pode carregar

• Capacidade em M3: Quantidade metros cúbicos o veículo pode carregar

• Tipo de Rodado: Selecione o tipo de rodado que o veículo possui.

• Tipo de Carroceria: Selecione o tipo de carroceria que o veículo possui

• Tara: Peso próprio do veículo, acrescidos dos pesos da carroceria, combustível, acessórios, etc.

• CIOT: Código identificador da operação de transporte

• RNTRC: Registro obrigatório do emitente do MDF-e junto à ANTT para exercer a atividade de 
transportador rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração 
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 PROPRIETÁRIO DO VEICULO NÃO É O EMITENTE→

Quando o proprietário do veículo não é o emitente do documento, marque a opção que habilita os campos do 
proprietário do veículo.

 CONDUTORES→

Insira os condutores que farão parte de todo trajeto. Para cada condutor, informe o nome e CPF e clique no 
botão “Inserir”.

➔ Aba Totalizadores

Antes de gravar confira os valores totais. Nesta aba é possível inserir informações adicionais:

 Peso Bruto da carga transportada: será preenchido automaticamente pelo sistema quando configurado.→
 Informações adicionais e complementares de interesse do fisco ou do contribuinte→
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➔ Aba Seguradora

Para informar os dados da seguradora contratada ou do responsável pelo seguro (caso for o emitente do MDF-e 
ou o contratante do serviço de transporte). 

• Responsável pelo Seguro: Informar se é o contratante do serviço ou o emitente do MDF-e 

• Documento Contratante: Obrigatório informar quando o responsável pelo Seguro será o contratante do 
seguro.

• Nome seguradora, CNPJ Seguradora, nº Apólice, nº averbação e valor do seguro: Preencher os campos 
quando houver contrato com uma ou mais seguradoras. Os campos “Nome Seguradora” e “Numero 
Apólice” serão preenchidos automaticamente, quando constarem na tela de configurações do 
sistema.
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➔ Aba Pedágio / Lacres / Contratantes

1- Contratantes do Serviço de Transporte

Informe o número do documento do contratante e clique no botão “Inserir” para adicioná-lo ao CT-e.

2- Lacres

Informe o número do lacre e clique no botão “Inserir” para adicioná-lo ao CT-e.
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3- Vale Pedágio

Acione o botão “Inserir” para inclusão das informações referentes aos vales pedágios

• CNPJ DA FORNECEDORA: empresa que fornece ao responsável pelo pagamento do vale pedágio os
dispositivos do vale pedágio.

• NUMERO DA COMPRA: numero do comprovante de compra do vale pedágio fornecido para cada veículo ou
combinação veicular, por viagem.

• CNPJ DO PAGAMENTO: Responsável pelo pagamento do vale pedágio. Informar somente quando o
responsável não for o emitente CT-e.

• VALOR VALE-PEDÁGIO: Valor do pedágio.
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1. BARRA DE FERRAMENTAS

Após gravar o MDF-e as opções abaixo da barra de ferramentas serão habilitadas.

Botão Consultar – Permite consultar a situação do MDF-e selecionado no Sefaz.

Botão Alterar – Permite alterar os dados de um MDF-e que ainda está com situação em “Digitação”.

Botão Excluir – Permite excluir um MDF-e que ainda não foi transmitido.

Botão Transmitir – Transmite o MDF-e para o servidor da SEFAZ. Um MDF-e não poderá ser transmitido
enquanto tiver algum MDF-e autorizado e não encerrado. 

Por default, devemos usar a forma de emissão “NORMAL” que é o procedimento padrão de emissão com trans-
missão do MDF-e para a SEFAZ de origem do emissor para obter a autorização de uso. O DAMDFE será impresso 
em papel comum após o recebimento de autorização de uso do MDF-e. 

Se a transmissão não foi concluída devido a falta de informações ou dados inconsistentes na nota o sistema 
irá apresentar uma tela com a detalhamento do erro. O usuário deve então alterar o MDF-e, corrigir os erros e
transmitir novamente o MDF-e.  Não ocorrendo novos erros, a transmissão será concluída e o MDF-e receberá o
status “Autorizado”.

IMPORTANTE: Apartir da versão 3.0 do MDF-e, serão toleradas até 5 tentativas como limite. Isto significa
que a atenção contra erros de preenchimento deverá ser redobrada. 

Com um duplo clique sobre o MDF-e podemos ver as informações geradas, número do protocolo, do lote e do
recibo.
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Se em decorrência de problemas técnicos, seja por parte do emissor ou por parte da SEFAZ o contribuinte não 
conseguir transmitir o MDF-e ou não obtiver resposta à solicitação dos pedidos, poderá alterar a forma de emis-
são do MDF-e adotando uma modalidade de contingência.

A opção destacada na imagem abaixo possibilita alterar a forma de emissão da MDF-e. 
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Selecionado a forma de emissão, clique no botão “Transmitir” para iniciar a transmissão. 

Após transmissão em modo de contingência, deverá ser observado o prazo de 24 para reenvio do MDF-e em modo
de  emissão  normal. Ao  trocar  o  modo de  emissão  para  “Normal”,  a  opção  “Transmitir  todas  as  notas  em
contingência” será apresentado na tela de Notas Fiscais.

Clique na opção destacada para que seja iniciada a transmissão para uma nova tentativa de envio ao SEFAZ.

Para um MDF-e autorizado, o sistema irá habilitar as seguintes opções da barra de ferramentas do aplicativo.

Botão Cancelar →  Permite cancelar um MDF-e autorizado que ainda não tenha sido encerrado. É
obrigatório informar uma justificativa de cancelamento de no mínimo 15 caracteres. Somente após
informar a justificativa a confirmação poderá ser feita.

IMPORTANTE: O cancelamento só poderá ser feito após 24 horas da emissão e mediante autorização
através de “Liberação do Prazo de Cancelamento”, concedido pela SEFAZ do estado emissor. 

Botão Consultar  → Retorna a situação do MDF-e na SEFAZ.
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Botão Condutor  → Mesmo após autorizado será permitido incluir novos condutores. Será considerado
um evento registrado no MDF-e.

Botão Encerrar  →  Ao chegar no destino final deverá ser feito o encerramento do MDF-e. Informe a
cidade de encerramento para confirmação. Confirmado o encerramento, será registrado e vinculado
novo evento ao MDF-e. Após encerramento não será mais possível cancelar ou incluir condutores.

Botão Não Enc. - Busca os MDF-e não encerrados. 

LSoft Sistemas Ltda – www.LSoft.com.br                                    86



Manual de Utilização :: LSoft NFe

Botão Imprimir  → Permite a visualização e impressão do DAMDFE (documento auxiliar de manifesto
eletrônico) após autorização e encerramento.

Botão Duplicar – Possibilita a duplicação de um MDF-e. 

Selecione o MDF-e que deseja copiar e acione o botão “Duplicar”. 

O MDF-e duplicado terá os mesmos dados e informações do MDF-e original. Ele será criado com próxima 
numeração disponível.

Botão Exportar XMLs – Possibilita a geração do XML individual do MDF-e selecionado ou a geração
mensal dos XMLS dos MDF-e(s) emitidos no mês.
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