Sistema de Emissão de
Nota Fiscal Eletrônica

Sobre a TKS
Uma empresa que atua desde 1999 no desenvolvimento de soluções de software para automação
industrial, integração de chão de fábrica e sistemas dedicados para engenharia.

 www.igara.com.br

Sobre a NF-e
O Projeto NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico
que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal em papel, com validade jurídica
garantida pela assinatura digital do remetente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e
permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco.
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx

Sobre o Aplicativo Emissor de NF-e
O Aplicativo Emissor NF-e (TK-NFe) da TKS Software é um programa que permite a emissão de Notas Fiscais
eletrônicas (NF-e) para a correspondente Secretaria de Fazenda Estadual (SEFAZ).
O Software compreende a geração do arquivo da Nota Fiscal eletrônica, meios para realizar a assinatura com
o Certificado Digital que o contribuinte possuir e a sua transmissão para a SEFAZ relacionada. Também
permite o gerenciamento das NF-e's e o cancelamento das mesmas, a impressão do Documento Auxiliar da

Nota Fiscal eletrônica (DANFE) para a circulação das mercadorias e outras funcionalidades acessórias para
facilitar a criação da NF-e, tais como os cadastros de clientes, produtos e transportadoras, os quais deverão
ser previamente cadastrados antes da geração da NF-e (os cadastros podem ser realizados offline). O

aplicativo possui também os principais eventos da NF-e: Carta de Correção, Cancelamento e Inutilização.

Tela Inicial

Telas de Cadastro

Cadastro da NF-e.
Configurações do Aplicativo.
Fechar a Janela/ Aplicativo.

Botões Padrões
Os botões abaixo estão presentes em todas as telas de Cadastro do aplicativo e são habilitados e

desabilitados de acordo com o estado ou posição do registro na tela.

Permite a criação de um novo registro.
Salva os dados dos registros novos ou editados.
Edita o registro selecionado.
Cancela a inclusão ou edição do cadastro.

Cadastro de Emitente
 A opção de Emitente é o primeiro passo para a utilização do aplicativo, pois é nele que é cadastrado
o emitente da Nota Fiscal eletrônica.

 Os dados cadastrados do emitente são utilizados na geração da Nota Fiscal eletrônica e identificam o
estabelecimento.
 O campo “Nome/Razão Social”, é utilizado também como campo de pesquisa. À medida que o
campo é preenchido, antes de ser pressionado o botão “Novo”, o aplicativo realizará a busca
utilizado os caracteres digitados como filtro.
 Ao selecionar o emitente o contador mostra a quantidade de notas restantes a serem emitidas pelo
sistema.

Tela de Cadastro do Emitente
Campo de
pesquisa

Informação para
controle de notas do
usuário.

Cadastro de Clientes
 A opção de Cadastro de Clientes é o segundo passo para a utilização do aplicativo, pois é nele que é
cadastrado o destinatário da Nota Fiscal eletrônica.

 Os dados cadastrados do cliente são utilizados na geração da Nota Fiscal eletrônica para identificar a
quem se destina a NF-e.
 O campo “Nome/Razão Social”, é utilizado também como campo de pesquisa. À medida que o
campo é preenchido, antes de ser pressionado o botão “Novo”, o aplicativo realizará a busca
utilizado os caracteres digitados como filtro.

Tela de Cadastro de Clientes
Campo de pesquisa

Cadastro de Transportadora
 Os dados cadastrados da transportadora são utilizados na geração da Nota Fiscal eletrônica, quando
necessário, para identificar o responsável pelo transporte do produto.

 O campo “Nome/Razão Social”, é utilizado também como campo de pesquisa. À medida que o
campo é preenchido, antes de ser pressionado o botão “Novo”, o aplicativo realizará a busca
utilizado os caracteres digitados como filtro.

Tela de cadastro de Transportadora
Campo de pesquisa

Cadastro de Produtos
 Os dados cadastrados do produto são utilizados na geração da Nota Fiscal eletrônica. As informações
cadastradas nesta tela, são automaticamente preenchidas na seleção do produto no momento do
preenchimento da NF-e.
 Os campos de “Referência” ou “Descrição”, são utilizados como campo de pesquisa. À medida que
um dos campos é preenchido, antes de ser pressionado o botão “Novo”, o aplicativo realizará a
busca utilizado os caracteres digitados como filtro.

Tela de Cadastro de Produtos

Tela de Cadastro da NF-e

Tela de Cadastro da NF-e
 Relação de todas as notas cadastradas no sistema.

A coluna “Situação” indica os seguintes Status da NFe: Nota a Transmitir, Nota Autorizada,
Cancelada e Nota Rejeitada.
Além de verificar pela coluna de Situação é possível identificar pela alteração da cor da linha do
registro: Nota Autoriza (verde), Nota Cancelada (vermelha) e Nota a Transmitir (branca) e Nota
Rejeitada (branca com o texto do campo “Situação” em vermelho).

Botões Padrões da Tela de NF-e
Os botões abaixo estão presentes apenas na tela de Cadastro da Nota Fiscal e são habilitados e

desabilitados de acordo com a Situação (status) da NFe.
Responsável por gerar, assinar e transmitir o arquivo XML e através do número do recibo de
retorno realiza consulta da NF-e para saber se a mesma foi autorizada.
Imprimi o DANFE - Documento Auxiliar de NF-e.

Permite o acesso a aba da Carta de Correção.

Permite o acesso a aba de Cancelamento da Nfe.
Permite a importação para o banco de dados as informações de um arquivo XML não
cadastrado no sistema.

Tela de Cadastro da NF-e
 Aba Dados NF-e
Aba destinada ao preenchimento das informações principais da Nota Fiscal. Ao clicar em novo, a maioria destas
informações serão preenchidas automaticamente.

O número da Nota só será preenchida após a seleção do emitente na aba “Dados Emitente”.

Tela de Cadastro da NF-e
 Aba Dados Emitente
Aba destinada a seleção do Emitente, previamente cadastrado, da Nota Fiscal.

Tela de Cadastro da NF-e
 Aba Dados Cliente
Aba destinada a seleção do Cliente (destinatário), previamente cadastrado, da Nota Fiscal.

Tela de Cadastro da NF-e
 Aba Dados Produtos
 Aba Produtos da Nota

Aba destinada a exibir todos os itens adicionados a Nota.

 Clique no botão incluir no final da lista de produtos para incluir um novo produto.

Tela de Cadastro da NF-e
 Inclusão de Novo Produto
 Aba Dados do Produto
Nesta aba os dados do produto a ser adicionado serão inseridos.

Tela de Cadastro da NF-e
 Inclusão de Novo Produto
 Aba Dados do Produto
Nesta aba será adicionado os tributos do produto a ser incluído.

Tributos a serem adicionados.

Tela de Cadastro da NF-e
 Aba Dados Produtos
 Aba Cálculo do Imposto
Exibe o resumo do cálculo dos impostos e total da Nota.

Tela de Cadastro da NF-e
 Aba Transportadora
• Aba destinada a seleção da Transportadora, previamente cadastrada.
• As demais informações (Placa, Quantidade, Espécie, Número e Peso) deverão ser preenchidas pelo usuário no
momento do cadastramento da Nota.

Tela de Cadastro da NF-e
 Aba Cobrança
•

Aba destinada as informações de Cobrança da Nota Fiscal.

•

Limitada a adição de 10 duplicatas na Nota.

Exibe todas as duplicatas adicionadas a Nota.

Tela de Cadastro da NF-e
 Aba Informações Adicionais
•

O campo “Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte” deve informar os números das notas fiscais referenciadas e
outras informações necessárias para identificação da operação.

•

O campo de “Informações Adicionais de Interesse do Fisco” deve registrar os dispositivos que concedem a não-incidência,
suspensão, diferimento, isenção e outros.

Transmissão da NF-e
 O processo de transmissão do aplicativo, engloba as diversas etapas do processo: Assinatura, Transmissão e
Retorno da Consulta do XML.
 A assinatura é parte integrante do processo de emissão, garantindo a integridade e autoria da Nota Fiscal
eletrônica. Para realizar a assinatura é necessário possuir um Certificado Digital ICP-Brasil válido, contendo o
CNPJ do emissor.
 A transmissão da NF-e é o processo de envio do documento eletrônico para a SEFAZ correspondente. Após esta
transmissão da NF-e entrará em uma fila de processamento na SEFAZ, e esta retornar para o aplicativo um
recibo.
 A busca pelos retornos na SEFAZ é o processo que o aplicativo executa para pesquisar o resultado do
processamento das NF-e enviada, verificando se a nota foi autorizada, denegada ou rejeitada pela SEFAZ. A
busca pelo retorno é disparada de forma automática pelo aplicativo após qualquer transmissão de NF-e com
sucesso para a SEFAZ.

Retorno Transmissão da NF-e
 Após o término da busca, será exibido na área inferior da tela uma caixa “Retorno Transmissão”, para avisar ao usuário o
resultado da transmissão.

Rejeição
 Caso uma nota seja rejeitada, será exibido na área inferior da tela uma caixa “Retorno Transmissão”, para avisar ao
usuário o resultado da transmissão com o retorno do código do status e o motivo da rejeição.

 O usuário deverá corrigir o problema apresentado e realizar novamente a transmissão do arquivo. Caso o usuário não
consiga identificar o problema na rejeição, será apresentada a opção para que o sistema envie um email para a TKS
anexando os arquivos transmitidos para análise.

Impressão do DANFE
 Após a exibição do resultado da transmissão, se Autorizado o uso da NFe, surgirá uma mensagem perguntando se
deseja imprimir a Nota (DANFE).
 Após a impressão do DANFE, surgirá uma mensagem perguntando se deseja enviar a Nota por email. O sistema
oferece a opção de enviar um email anexando uma cópia do DANFE e do XML transmitido para o email do
Emitente e do Cliente cadastrado.

DANFE
 O DANFE é um documento auxiliar impresso em papel com os objetivos
de:
a) Acompanhar o trânsito de mercadorias;
b) Colher a firma do destinatário/tomador para comprovação de entrega
das mercadorias ou prestação de serviços;
c) Prover a necessidade de representações impressas adicionais previstas
expressamente na legislação; e
d) Auxiliar a escrituração da NF-e pelo destinatário não credenciado como
emissor de NF-e.
 O DANFE será impresso:
a) Em condições normais, em qualquer tipo de papel, exceto papel jornal;
e
b) Em uma única via, salvo quando houver disposição expressa em outro
sentido.

Carta de Correção
 A Carta de Correção é um evento para corrigir as informações da NF-e. Durante a transmissão da Carta de Correção será solicitado
o Certificado Digital.
 Ao clicar no botão “Carta de Correção” será exibida um nova aba, para realizar a digitação da correção, após concluir o texto será
necessário clicar no botão “Transmissão”, para transmitir a carta.
 O texto condições de uso é obrigatório e padrão, mas caso haja algum de tipo de alteração o mesmo poderá ser alterador através
da tela de Configurações do aplicativo.

Cancelamento
 Após a Nota ser autorizada pela SEFAZ, o contribuinte poderá solicitar o cancelamento da NF-e, caso haja necessidade. Neste
caso, o contribuinte deverá também justificar o pedido de cancelamento. Depois de enviada a solicitação de cancelamento, e esta
sendo homologada pela SEFAZ, a NF-e mudará de situação para Cancelada, não sendo possível mais a sua utilização ou a
impressão do respectivo DANFE.

 Ao clicar no botão “Cancelamento” será exibida um nova aba, para realizar a digitação da Justificativa, após concluir o texto será
necessário clicar no botão “Transmissão”, para transmitir o cancelamento.

Configurações
 Estão dispostos nesta tela as principais configurações do sistema, tais como:


Caminho de Banco de Dados



Configurações Nota Fiscal



Configurações dos Eventos

 Nesta tela também está disponível a opção de Inutilização de NFe.

Tela de Configurações

Tela de Configurações
 Aba Nota Fiscal
Nesta tela é possível:

1

1. Alterar as opções de Transmissão da NFe ;
2. Preencher as informações automáticas do
cadastro da nota;
3. Realizar o teste de Status de Serviço em
operação

2

4. Configurar o caminho para salvar os
arquivos XMLs.
3

4

Tela de Configurações
 Aba Eventos NF-e
 Aba Cancelamento
Aba destinada as configurações relacionadas ao evento de Cancelamento. Estas informações são de
preenchimento obrigatório, pois compõe o conteúdo do XML enviado para a SEFAZ.

Tela de Configurações
 Aba Eventos NF-e
 Aba Carta de Correção
Aba destinada as configurações relacionadas
ao evento de Carta de Correção. Estas
informações
são
de
preenchimento
obrigatório, pois compõe o conteúdo do
XML enviado para a SEFAZ.

Tela de Configurações
 Aba Inutilização de NF-e
 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).
 Importante destacar que a inutilização do número tem caráter de denúncia espontânea do contribuinte de
irregularidades de quebra de sequência de numeração, podendo o fisco não reconhecer o pedido nos casos de
dolo, fraude ou simulação apurados.

Tela de Configurações
 Aba Inutilização de NF-e
Todos os campos são de
preenchimento obrigatório, pois
compõe o conteúdo do XML
enviado para a SEFAZ.

Tela de Configurações
 Aba Base de Dados
Nesta área do sistema é configurado o acesso ao banco de dados (Local ou Remoto), também são
preenchidos os campos: nome do usuário, senha, endereço do servidor e caminho do banco de dados.

Tela de Configurações
 Aba Sobre
Nesta área está disponível os dados da
empresa desenvolvedora da aplicação.
Também está disponível os controles para
atualização automática.

Atualização automática da aplicação.
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