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Introdução

É de conhecimento geral a obrigatoriedade da emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).
Pela nova metodologia, o cliente fornece todas as informações e elementos para a emissão
da Nota Fiscal, remete-as para a Fazenda, que monta o documento fiscal e a devolve para o
cliente imprimir. (DANFE).
Apresentamos a versão Richtenberg da NF-e.
Este manual tem como objetivo demonstrar o processo de emissão de Notas Fiscais
eletrônicas (NF-e) através do sistema Richt 2.9.
É um manual técnico abordando somente as etapas de emissão da NF-e para que o leitor
seja capaz de utilizar e consultar em caso de dúvidas. Não fazem parte do conteúdo do
manual, informações jurídicas, contábeis ou fiscais referentes à NF-e.
Atenção para os cadastros de Clientes e de Produtos que já existem no sistema, mas
deverão ser adaptados para a nova metodologia.
Dúvida não solucionada através da consulta do manual deve ser direcionada à Richtenberg
Sistemas através de contato por telefone ou e-mail.
Agradecemos a atenção.
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1. Acerto dos cadastros de Clientes e Produtos
1.1. Cadastros básicos – Cadastro de clientes

Apresentamos as novas telas dos cadastros básicos com novos campos e informações
obrigadas por lei.
Preencher os campos para plena utilização de todas as funções do sistema.

1. Endereço:Preencher todos os campos lembrando que, através da digitação do CEP,
o programa traz automaticamente o país, cidade, UF e endereço, sendo necessário
digitar apenas o número do endereço e complemento, caso haja.
2. CNPJ / CPF: Neste campo, escolher o tipo de documento para definir se é CNPJ ou
CPF, o programa irá validar o número digitado. A inscrição estadual também é
validada e depende do Estado.
3. E-mail: Se houver mais de um e-mail, separar com ponto e virgula.
4. Lembre-se de não usar acentos ou caracteres especiais nos campos de cadastro.
Usar somente letras maiúsculas.
5. Ao concluir o preenchimento dos campos, aperte o botão ‘Pesquisa’.
Cuidado na atualização do CEP, este pode estar errado no cadastro anterior. Quando
acertar vai causar alteração de endereço. Os cadastros de Fornecedores, Representantes e
Transportadoras têm tratamento idêntico.
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1.2. Cadastros Básicos - Cadastro de Produtos

Apresentamos a nova tela de cadastro de produtos.
Todos os produtos cadastrados no sistema devem ser preenchidos corretamente.
Atenção especial para os campos obrigatórios:
1-Código;
2-Descrição;
3-Descrição completa;
4-Espécie;
5-Unidade;
6-Custo unitário;
7-Fornecedor;
8-Preço unitário de venda.
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1.3. Cadastro de Produtos, aba NF-e

Nesta aba de dados fiscais, todos os atributos devem ser preenchidos.
São obrigatórios: tipo de tributação, origem e NCM.
Os outros impostos deverão ser preenchidos conforme orientação do seu contador.
Recomendamos o máximo cuidado com essas informações. Elas poderão causar um
erro na emissão da Nota impedindo sua impressão.

6

1.4. Cadastro de Produtos - Cadastrando os NCM.
Atenção para o preenchimento do campo NCM que substitui a Classificação Fiscal.
Selecionar no ‘Cadastros Auxiliares’ a aba ‘Imp e Fiscal’ e clicar no botão ‘NCM’.
Para escolher um NCM de um determinado produto, você deve cadastrar-lo na tela
abaixo.
Assim como os demais cadastros do sistema, clicar no botão ‘Criar’, preencher os
campos na tela, digitar o código do NCM e em seguida clicar no botão “Pesquisar” ou “seta
para cima” no teclado.
No cadastro de NCM, podemos definir alguns impostos fixos. Todos os produtos que
possuírem o mesmo NCM, os impostos IPI, ICM, PIS e COFINS serão os mesmos.
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1.5. Cadastro de Produtos - Situação Tributária.

Aparecerão 5 colunas representando as movimentações de um produto (exemplo:
Saída pra outra UF).
Para cadastrar as diferentes situações tributárias deve preencher os campos das
colunas, ‘Tipo de Tributação’ e ‘Origem’. Serão criados números com três posições. Os
números formam o código da situação tributária (exemplo: 000, 100, 140, 060).
Caso o produto possuir mais de uma Sit. tributária, selecionar a opção mostrada na
imagem abaixo:
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2. Cadastros necessários para emissão da NF-e.

Para emitir uma nota fiscal eletrônica, é necessário que os cadastros estejam corretamente
preenchidos. Estes cadastros referem-se a atributos fiscais contidos em uma nota fiscal.
Para começar, devemos ir para a tela de cadastros Auxiliares, escolher a aba “Imp. e Fiscal”
como mostram as ilustrações abaixo:

Fig 1

- Menu Principal – Cadastros Auxiliares.

Fig 1.1 – Cadastros Auxiliares – Aba Imposto e Fiscal.
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3. Cadastro da Empresa emitente da NF-e
O primeiro cadastro que devemos preencher é o cadastro da Empresa emitente da
NF-e. Clique no botão “Empresa”.

Fig 2 – Cadastro da Empresa emtente da NF-e.
Em seguida, aparecerá a tela de cadastro onde todos os campos devem ser
corretamente preenchidos, sem a utilização de acentos e caracteres especiais.
Recomendamos rigor no preenchimento, pois os dados são fundamentais e indispensáveis
para a emissão da NF-e.

Fig 2.1 – Tela de Cadastro da Empresa emitente da NF-e.
Nesta tela de cadastro de empresa, há um campo denominado “Observação”,
qualquer informação que for gravada neste campo será impressa no DANFE.
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4. Cadastro de NCM
O NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) deverá constar no cadastro de produtos.
Esse campo substitui o antigo CF – classificação fiscal. Os códigos constam na Internet
numa tabela própria. Em caso de dúvida consultar seu contador.
Antes de escolher o NCM para um produto é necessário assegurar se o código já foi
cadastrado. Esse arquivo encontra-se, na aba “Imp e Fiscal” dos “Cadastros Auxiliares”.

Fig 3 – Cadastro de NCM – Classificação Fiscal.

Fig 3.1 – Tela de Cadastro de NCM’s e Isenção de Impostos.
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Assim como os demais cadastros do sistema, clicar no botão “Criar”, preencher os
campos da tela, digitar o código do NCM e em seguida clicar no botão “Pesquisar” ou “seta
para cima” no teclado.
No cadastro de NCM, podemos definir alguns valores fixos de impostos que serão
atribuídos a todos os produtos com o mesmo NCM, ou seja: IPI, ICM, PIS e COFINS. Caso
não haja valores no NCM, os valores dos impostos permanecem do jeito que estavam.
(Fig.3.2).

Fig 3.2 – Campos de Impostos por NCM.
Podemos anexar uma observação ao código do NCM que aparecerá na NF-e. Essa
observação pode ser, por exemplo, a descrição do NCM. Para isso, é necessário que essa
observação esteja previamente cadastrada (veremos mais a frente como é feito o cadastro
das observações).
Para relacionar uma observação deve-se digitar seu código no campo “Observação”
da tela e automaticamente a observação aparecerá no campo de texto abaixo, como mostra
a seqüência de imagens a seguir: (Fig. 3.3).

Fig 3.3 – Relacionando uma Observação a um NCM.
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Fig 3.4 – Observação Relacionada por Código de Observação.

Para atribuir um NCM a um determinado produto, basta ir ao cadastro de produtos,
escolher a aba “NF-e” e no campo “NCM” selecionar um dos NCM’s que você cadastrou.
(Fig.3.5).

Fig 3.5 – Relacionando um NCM a um Produto.
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5. Cadastro de CFOP.
CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) é um código obrigatório para
emissão da nota fiscal. Ele representa a natureza da operação que poderá ser circulação de
bens e mercadorias ou prestações de serviços em geral.
Por isso, todo produto em uma NF-e, independente de ser de entrada ou de saída
possui um código de CFOP.
O sistema já possui todos os CFOP’s armazenados, porém, para que possamos
utilizá-los, devemos habilitá-los na tela de cadastros auxiliares da seguinte maneira:
Devemos entrar na tela “Cad. CFOP” em “Cadastros Auxiliares” . (Fig.4).

Fig 4 – Cadastro de CFOP.

Fig 4.1 – Tela de Cadastro de CFOP.
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Para identificar um CFOP, deve-se apertar a tecla “F5”, que aparecerá uma tabela
com todos os CFOP, em seguida selecionar a operação que você deseja habilitar.
Você também pode colocar no campo o código do CFOP (caso já saiba qual) que o
sistema preencherá automaticamente. (Fig.4.2).

Fig. 4.2 – Lista de CFOP do Sistema.

Fig 4.3 – Cadastro de CFOP.

No cadastro de CFOP também podemos relacionar uma observação (como visto
anteriormente).
Em alguns casos, há isenção de ICMS, IPI, PIS E COFINS. Para aplicar essa isenção
deve-se marcar o campo nas respectivas colunas, na linha do CFOP que você deseja isentar.
Da mesma maneira, você pode definir a Base de cálculo e ICMS pelas colunas localizadas à
direita da tela. (Fig.4.3 e Fig.4.4).
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Fig 4.4 – Campos de Isenção de Impostos por CFOP.

6. Cadastro de Observações.
O cadastro de observações serve como complemento aos cadastros de NCM e CFOP.
Vale lembrar que toda NF-e que possuir CFOP ou NCM com observação cadastrada, exibirá a
informação na impressão do DANFE.
Para cadastrar uma observação você deve escolher “Cad. Observações” em
“Cadastros Auxiliares”, em seguida o processo de cadastramento é igual aos demais
cadastros. (Fig.5).

Fig 5 – Cadastro de Observações.
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Clique no botão “Criar” ou aperte “seta para baixo”. Após isso, escrever a observação
e clicar no botão “pesquisar” para concluir o cadastro. A seqüência de imagens a seguir
demonstra o processo.(Fig.5.1).

Fig 5.1 – Cadastrando uma Observação.

7. Emitindo a NF-e com botão “Diversos”.
A emissão da NF-e pelo sistema é feita na finalização de uma venda, mas antes da
emissão, atenção para o Botão “Diversos”.
A tela de “diversos” trabalha com os fatores de Seguro, Desconto, Frete dos
produtos. A nova tela de “diversos” serve para simplificar, facilitar e organizar os dados da
venda, auxiliando a emissão da NF-e.
O Botão “Diversos” deve ser usado após o preenchimento completo de todos os itens
da venda.
Após a seleção dos produtos, clicar no botão “Div” localizado na parte inferior
esquerda da tela como mostra a figura abaixo. (Fig.6).

Fig 6 – Botão “Diversos”. Div.
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Na ilustração abaixo (Fig.6.1), você verá a nova tela de “diversos”, nela você pode
trabalhar com valores por item ou com o valor total da venda.
Na parte superior desta tela, encontram-se os campos de descontos, seguros e fretes
para o total da venda. Esse valor é rateado entre os itens.

Fig 6.1 – Tela de Diversos.
Na tela de diversos, na parte superior você vê as opções de rateio de desconto,
seguro e frete, todos funcionam da mesma forma, servem para alteração do valor total da
venda.
Primeiramente, vamos dar um exemplo de um desconto na venda. Definir o valor do
desconto total no campo “Desconto”. Selecionar a opção “ratear desconto” no alto da tela.

Fig 6.2 – Rateando Desconto em uma Venda
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Definir se o valor que você colocar no campo “Desconto” será tratado como valor real
“V” ou porcentagem “P”. No campo “P ou V” você irá definir como será calculado o
desconto, caso você selecione “V” o valor do “Desconto” será em Reais, mas se você
escolher “P” o valor que você digitou será tratado como porcentagem do desconto.
(Fig.6.3).
Por exemplo, suponha que você pretenda dar um desconto em uma compra de R$
40,00 reais, se você digitar “10,00” no campo “Desconto” e selecionar a opção “V”, o valor
do desconto será R$ 10,00 reais e o valor final será R$ 30,00 reais. Agora, caso você
escolha a opção “P”, o valor do desconto será de 10% do valor total da compra, ou seja, R$
4,00 reais, fazendo com que o valor final seja de R$ 36,00 reais. (Fig.6.4).

Fig 6.3 – Desconto por Valor ou Porcentagem.

Fig 6.4 – Inserindo o Valor do Desconto.
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Fig 6.5 – Desconto Rateado e Cálculo do Valor Total.
Como pode ver na imagem acima, o desconto digitado é rateado entre os itens. Na
parte inferior são exibidos os valores totais de desconto, do seguro e do frete conforme o
caso. (Fig.6.5).
O cálculo por item é aplicado quando você quer diferenciar o valor do desconto,
seguro, frete dos itens da venda.
Por exemplo, você possui 2 itens diferentes na venda. Ao primeiro item você deseja
dar um desconto de 7 % já no segundo, você quer dar um desconto de 5 reais, calcular a
soma dos dois descontos diferentes levaria mais tempo e mesmo assim a atribuição do
desconto não ficaria clara, por isso, na tabela no centro da tela de “diversos” você pode
atribuir diretamente ao item o desconto que deseja dar. A partir daí o processo é
semelhante ao que já vimos anteriormente, você escolhe o tipo do faturamento (P para
porcentagem ou V para valor real) e digita o quanto será faturado.
A seqüência de ilustrações abaixo irá mostrar como funciona este processo. (Fig.6.6,
6.7 e 6.8).

Fig 6.6 – Desconto por Item da Venda.
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Fig 6.7 – Desconto por Itens de Tipos Diferentes.

Fig 6.8 – Calculo Total Desconto por Item.
Após definir os valores de desconto, seguro e frete, apertar o botão “Esc” no teclado
duas vezes, você voltará para tela anterior de venda com o preço atualizado e visualizará o
botão NF-e.
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8. Botão NF-e.
A tela de NF-e aparecerá na finalização de uma venda.
Após definir as condições de pagamento, aparecerá o botão “NF-e” no canto inferior
esquerdo. Clicando no botão na tela inicial de NF-e irá aparecer. (Fig.7).

Fig. 7 – Botão NF-e.

Fig 7.1 – Tela Inicial de NF-e.

A ilustração acima mostra a tela inicial de NF-e, nesta tela são definidas algumas
informações necessárias para emissão da NF-e.

22

O primeiro campo a preencher é o CFOP. Clicando na seta localizada ao canto direito
do campo irão aparecer alguns dos CFOP’s que você habilitou para uso. (Fig.7.2).

Fig 7.2 – Seleção de CFOP da Venda.
Abaixo do campo de CFOP, você pode ver as opções : “Comercio” e “Consumo”.
Essas opções referem-se à finalidade da compra por parte do comprador. Caso o
comprador esteja comprando o produto para fins comerciais, você deverá escolher a opção
“Comercio”, caso contrário escolher “Consumo”.
Clicar no botão “Emitir NF-e” para acessar a tela principal de NF-e.
A ilustração abaixo mostra a tela principal de NF-e, nessa tela você poderá verificar
todas as informações que conterá a NF-e e fazer alguns ajustes caso necessário. (Fig.7.3).

Fig 7.3 – Tela Principal de NF-e.
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Como pode ver, a tela pode ser dividida em 3 partes: o cabeçalho, a tabela de dados
e observações e os botões de finalização.
O cabeçalho contém as informações gerais da nota, como número, tipo, série, data
da emissão e etc., e também contém as informações do comprador, tais como razão social,
CPF/CNPJ, endereço, etc. No cabeçalho, há o botão “Corrigir Cadastro” ele serve pra alterar
alguma informação nos dados do cliente ou comprador. (Fig.7.4).

Fig. 7.4 – Botão Corrigir Cadastros.

8.1. Aba Produtos e Serviços.
Abaixo do cabeçalho, há uma tabela com 4 abas, elas exibem as informações
detalhadas da NF-e. Iremos abordar cada uma.
A primeira, exibe as informações dos produtos da venda, tais como unidade,
quantidade, e valores dos impostos. Também podemos identificar nesta aba o campo
“CFOP”, se a venda possuir mais de uma natureza de operação, variando pelo produto.
(Você pode alterar o código do CFOP clicando no código de CFOP do produto da tabela).
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Nessa aba, você encontra um campo localizado na parte inferior, chamado
“Observação do Item”, nesse campo você pode escrever alguma observação que deseja
relacionar a algum item. Para cada item da venda você pode escrever uma observação e
essa será exibida no DANFE como veremos mais a frente. (Fig.8).

Fig 8 – Observação por Item da NF‐e.
8.2. Aba Frete e Transporte.
Nesta aba, você cadastra os dados referentes ao transporte dos produtos da NF-e,
como por exemplo: a transportadora responsável pela entrega (caso haja transportadora),
endereço de entrega ou de saída dos produtos. (Fig.9).

Fig 9 – Aba Frete e Transporte.
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8.3. Aba Cobrança.
Nesta aba “Cobrança”, exibe os dados das parcelas de pagamento da venda.
(Fig.10).

Fig 10 – Aba Cobrança.

8.4. Aba Totais.
Por fim, temos a aba “Totais”. Essa exibe os valores totais dos produtos, impostos e
diversos (desconto, frete e seguro) da NF-e. Nenhum dos valores exibidos pode ser alterado
nessa tela, eles servem apenas para consulta. (Fig.11).

Fig 11 – Aba Totais.
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Abaixo das abas de detalhes, temos mais um campo de observação. Esse campo é
diferente do campo “Observação do Item” pois contem uma única “observação da venda” e
será exibido em um local diferente das observações do item no DANFE. (Fig.11).
Para concluir, clicar no botão “Emitir NF-e”, localizado no canto inferior direito da tela
e para imprimir o DANFE, clique no botão “Imprimir DANFE”, localizado no canto inferior
direito da tela.

9. Inutilização de NF-e.
A inutilização de uma NF-e é um recurso utilizado em diversos casos. Por exemplo,
um cliente desistiu da compra durante o processo de emissão, ou então quando ocorre
qualquer tipo de erro. É importante ressaltar que toda venda possui apenas uma Nota Fiscal
logo, caso inutilizar alguma Nota, não será possível emitir uma nova para aquela venda.
(Fig.12).
O processo de inutilização só é possível quando a NF-e ainda não foi transmitida para
a secretaria da fazenda, caso ela já tenha sido, deve-se recorrer ao “Cancelamento da NF-e”
que será mostrado mais a frente.

Fig 12 – Botão Inutilizar.
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Ao inutilizar uma NF-e, você não pode mais usar o número da nota, que é um
seqüencial por emissão. Logo, a próxima NF-e deverá ter número diferente. (Fig.12.1).

Fig 12.1 – Número da NF-e..

10. Notas Fiscais de Entrada.
Toda compra de produtos para seu estoque deverá ter uma NF-e. O processo é o
mesmo da emissão, a única diferença é a numeração da NF-e.
Caso você tenha recebido do fornecedor a nota fiscal da compra, você pode utilizar o
número da própria nota para registrá-la no sistema. Para isso, marcar o campo “Nota já
numerada” e entrar com o código da nota no campo. (Fig.13).

Fig 13 – Tela inicial de NF-e de Entrada.
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11. Consulta de NF-e.
Para consultar NF-e emitida, deve entrar em “Vendas” do menu principal e clicar no
botão “Notas Fiscais”. Em seguida, escolher entre NF-e de saída pelo botão “NF-e” ou de
entrada pelo botão “NF-e Compra”. (Fig.14).

Fig 14 – Consulta de NF-e.
A tela seguinte mostra os dados da NF-e para consulta. A Fig.14.1 mostra a tela de
consulta de NF-e de saída ou de entrada. Na parte superior da tela aparecem as opções das
NF-e selecionadas.

Fig 14.1 – Repositório de NF-e.

29

No lado direito da tela pode visualizar as informações gerais da NF-e, como data de
emissão, valor total, dados do cliente, e etc. Lembre-se que esses dados estão disponíveis
apenas para visualização, na há como alterá-los.
Na tabela a direita da tela, você visualiza todas as NF-e disponíveis, seu código e sua
situação, através da cor do seu código.
Abaixo da tabela com as NF-e há uma legenda indicando a situação da NF-e pela cor.
(Impressas – azul, Canceladas – vermelho ,etc). Essa cor refere-se à cor do código da NF-e
que aparecer na tabela. (Fig.14.2).

Fig 14.2 – Legenda de Cores das NF-e.

Como pode ver na imagem acima, todas as NF-e (3, 2 e 1) são NF-e livres pois a cor
do código de todas é preta.
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12.Inutilizando NF-e pela Consulta.

O processo de inutilização, visto anteriormente, pode ser feito pela tela de consulta
de NF-e. Na parte inferior direita da tela há um botão “Inutilizar”, clicando nele a NF-e que
estiver selecionada na tabela será inutilizada.(Fig.15).

Fig 15 – Inutilizando NF-e pela Tela de Consulta.
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13. Cancelamento de NF-e.
Quando uma NF-e já foi enviada para a secretaria da fazenda, o processo de
“Inutilização” não pode mais ser executado. Nesses casos existe a possibilidade do
“cancelamento” da NF-e. Para o cancelamento é necessário que a nota tenha sido emitida
em até 7 dias úteis, acima disso o cancelamento não pode ser feito.
O processo de cancelamento de uma NF-e é feito pela tela de consultas. Para
cancelar, deve selecionar a NF-e (a cor de seu código deve estar em azul- impressa) e clicar
no botão “Cancelar NF-e” localizado ao lado do botão “Inutilizar”.

Referências.

Sobre NF-e e consultas à secretaria da fazenda:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nota_fiscal_eletrônica
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
NCM e Tabela de Códigos:
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=1090
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aliquotas/DownloadArqTIPI.htm
http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/
CFOP e Tabela de Códigos:
http://www.sefaz.pe.gov.br/flexpub/versao1/filesdirectory/sessions398.htm
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