PARTE 2

.

Para iniciar a digitação dos dados da nota, o emitente deve clicar no menu “Nota Fiscal / Emitir nova NFe”.
Após clicar no menu “Nota Fiscal / Emitir nova NF-e”, o sistema irá exibir uma série de quadros, com os
campos a serem preenchidos. A forma de preenchimento de cada um dos quadros para venda
interestadual de arroz por produtor rural está descrita abaixo.
Há alguns campos que são de preenchimento obrigatório, e outros que são opcionais. Os campos cujo
nome apareça em negrito em com um asterisco ao lado são de preenchimento obrigatório.

1 – Quadro “Dados da NFA-e”
A maior parte dos campos nesse quadro são preenchidos automaticamente pelo sistema.
O contribuinte deve preencher o quadro “Natureza da Operação”. No caso da venda interestadual de
arroz, a natureza normalmente será “Venda”.

2 – Quadro “Emitente”
Os campos nesse quadro são preenchidos automaticamente pelo sistema.
O usuário pode conferir os dados, para verificar se estão corretos.
No campo “Regime tributário”, um produtor rural deverá selecionar a opção “Regime normal”.
Assegure-se de que o campo “Bairro” esteja preenchido, pois esse campo é obrigatório.

3- Quadro “Destinatário/remetente”
Nesse quadro, devem ser informados os dados do destinatário da operação.
Se o destinatário for um contribuinte inscrito no estado de destino, então existe a opção de informar
apenas o CNPJ do destinatário e a sigla do estado de destino, e em seguida clicar no botão “Cadastro
Contribuinte da UF”. O sistema deverá então preencher os demais campos automaticamente.

Caso contrário, devem ser informados os seguintes dados:



O CNPJ ou CPF do destinatário;



A Inscrição Estadual do destinatário, se ele tiver. Se não tiver, então deixar o campo de Inscrição
Estadual em branco e marcar o item “Isento de ICMS”;



O Endereço do destinatário. Os campos em negrito são obrigatórios.

4 – Quadro “Produtos e Serviços”
Esse quadro corresponde aos itens da nota.
Para cada item, deve ser feito o seguinte processo:
1.
Clique no botão “Incluir”
2.
Informe os dados do item (a orientação está mais abaixo)
3.
Após informar os dados, clique no botão “Validar”.
4.
Se o sistema informar algum erro no preenchimento, então corrija o erro e clique novamente no
botão “Validar”;
5.
Se não houve erro na validação do item, então clique nos botões “Salvar” e “Fechar”.
6.
Repita o processo para cada um dos itens da nota.
O quadro “Produtos/Serviços” possui quatro sub-quadros. A forma de preenchimento de cada um deles
para a venda interestadual de arroz está descrita abaixo.

4.1 – Sub-quadro “DADOS”
Os seguintes dados devem ser informados:



Código - um número para identificação do produto. Esse campo é de preenchimento livre pelo
emitente;



Descrição do produto.



Código NCM - “Nomenclatura Comum do Mercosul”.

Para o arroz em casca deve ser informado o código 10061000

A lista completa com todos os códigos NCM pode ser consultada no link
http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1321470490.doc

 CFOP – CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES.
Nas vendas interestaduais de arroz por produtor rural, o CFOP será 6.101, que significa “Venda de
produção do estabelecimento”.
A lista completa de códigos CFOP pode ser consultada no link
http://www.legislacao.sefaz.rs.gov.br/Site/Document.aspx?inpKey=109362&inpCodDispositive=3482996



Unidade comercial – a unidade pela qual a mercadoria está sendo vendida. A unidade do arroz
normalmente é quilos (kg) ou toneladas (ton).



Valor unitário comercial – O valor de cada unidade.



Quantidade comercial – Quantas unidades estão sendo comercializadas.

O sistema irá calcular automaticamente o valor do produto. Esse valor corresponde ao resultado da
multiplicação “Quantidade X valor unitário”.
Os demais campos, como valor do seguro e valor do frete, podem ser preenchidos se esses valores
existirem. Caso contrario, os campos podem ser deixados em branco.

4.2 – Sub-quadro “TRIBUTOS”
Esse quadro é dividido em 5 partes.
4.2.1 - Sub-quadro “TRIBUTOS” - ICMS
Na venda interestadual de arroz por produtor rural, devem ser informados os seguintes dados:



Regime: “Tributação normal”;



Situação Tributária: “00 – Tributada integralmente”;



Origem: “Nacional”.



Modalidade determ. BC ICMS – “3 – Valor da operação”.



Valor BC ICMS – o valor do produto, mais o valor do frete e do seguro, que foram informados no
quadro “Dados” (acima),



Alíquota ICMS – a alíquota em vigor para a operação interestadual.
Pela legislação em vigor, a alíquota é de 12% para destinatários nos estados de SC, PR, SP, RJ e MG, e
7% para os demais estados.
Se o destinatário não possuir Inscrição Estadual, então a alíquota será de 17%.

Após os dados acima terem sido informados, o sistema irá calcular automaticamente o valor do ICMS.

4.2.2 - Sub-quadro “TRIBUTOS” - IPI
Não preencher.

4.2.3 - Sub-quadro “TRIBUTOS” - PIS / COFINS
Os quadros referentes a PIS e COFINS devem ser preenchidos de acordo com orientações da Receita
Federal.

4.2.4 - Sub-quadro “TRIBUTOS” - IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
Não preencher

4.3 - Sub-quadro “INFORMAÇÕES ADICIONAIS”
Esse quadro é de preenchimento opcional. Utilize esse quadro se desejar incluir comentários adicionais
sobre o produto.

4.4 - Sub-quadro “DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO”
Não preencher.

5 – Quadro “TOTAIS”.
Não editar os valores dessa tela, eles serão calculados automaticamente pelo sistema.

6 – Quadro “TRANSPORTE”
Informar uma das seguintes opções, para a modalidade do frete:

0 – Por conta de quem está emitindo a nota

1 – Por conta de quem está recebendo a mercadoria

2 – Por conta de terceiros

9 – Se não houver frete

Depois de informar a modalidade do frete, o emitente deve informar os dados do transportador no quadro
“Transportador”, e os dados do veículo no quadro “Veículo”.

7 – Quadro “COBRANÇA”
Esse quadro contém dados referentes a fatura e duplicata.
Esse quadro é de preenchimento opcional, e pode ser deixado em branco se os dados não forem
conhecidos, ou se não houver fatura e duplicata.

8 – Quadro “INFORMAÇÕES ADICIONAIS”
Informar o número da GA (Guia de Arrecadação), na qual foi feito o recolhimento do ICMS antecipado da
operação.

9 – Quadro “EXPORTAÇÃO E COMPRAS”
Não preencher.

