
MANUAL
 NFE IMPORTAÇÃO



Para começar a emissão da nota de importação é preciso ter:
1 - o espelho da nota fiscal;
2 - DI(Declaração de importa);
3 – Ter os produtos cadastrados no sistema.

tendo estes dados em mão podemos começar a criar a compra.
Comecemos por MOVIMENTAÇÃO/Compra – Adicionar:

Após clicar, é preciso selecionar o seu fornecedor:



Em seguida adicione os produtos:

O preço do produto neste caso, tem sempre que ser igual a base de calculo do ipi / quantidade,
isto é, o valor de CIF + II, em nosso espelho esta já informado este valor unitario se observarmos:
Unit. Merc + II, sempre colocar com a quantidade de casa decimal  que estão no espelho.

Após isto, colocar tanto o % IPI quanto a quantidade, o campo II% não pode ser preenchido, pois é 
usado para compras do tipo COURIER e vamos usar apenas 1 produto para exemplo.
Aqui, observamos que o valor do IPI já esta batendo, 4,67...  se você adicionou corretamente, o 
valor do ipi e o total do produto devem bater: IPI: 4,97, Produto: 49,70

O próximo passo, vamos adicionar os dados da importação:

Os dados para esta tela estão todos presentes na DI.



O campo Valor AFRMM, deve ser preenchido apenas se for o tipo de traporte MARITIMO,
e o campo outras despessas deve ser SEMPRE preenchido com o AFRMM + TX. SISCOMEX, pois
ao fazer uma importação, o frete, seguro etc, já estão embutidos no preço do produto, por tanto, não 
preenchemos na nota de importação:

como estou usando apenas um produto, irei usar os valores representados apenas para este produto.

Após preenchidos é preciso clicar em gravar.



Após colocado os dados de importação, vamos para a tela de Adições.

Toda a parte referente a adição, você irá encontrar na DI, os produtos geralmente são agrupados por 
ncm, porem sempre é preciso ver em qual adição esta cada produto e é preciso ter todas as adições 
cadastradas na compra e vinculadas ao produtos.
Para a minha importação, por sorte o produto que estou usando é o único em sua adição, então 
podemos usar apenas ele, vamos preencher os campos base calculo e aliquotas iguais ao da adição e
clicar no botão gravar ao lado do campo AL. Cofins:



Após isto, vincule o produto que pertence a adição, e clique no botão gravar:

Ao vincular terminar de seguir os passos, basta apertar o finalizar compra para que ele redirecione 
para o detalhes da compra:



podemos clicar no I de imposto nas funções para vermos como está nossa importação:

Se observarmos, os valores estão iguais ao total do nosso espelho.

Se vocês seguiu os passos até aqui, e os valores estão batendo, parabéns, você pode emitir a nota de 
importação.
Sempre quando for bater os valores, os passo que devem ser seguidos são:

1 – Total de produtos,
2 – Total de IPI,
3 – Total PIS/COFINS,
4 – Siscomex e AFRMM.
5 – Alíquotas de ICMS.
6 – Total da nota deve ser igual a Base Calculo ICMS.


