NOTA FISCAL DE IMPORTAÇÃO
VIA XML (SISCOMEX)
ELIICPXS

 Explicação: Para as empresas que emitem Notas de Importação o despachante poderá enviar um arquivo
em formato XML, para que o cliente importe para o sistema, eliminando a necessidade de digitação para
emitir a Nota de Importação. Com esta captura todas as adições e dados da D.I. (Declaração de Importação)
também serão preenchidos automaticamente.
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Cadastro de Fornecedor
Cadastro da Classificação Fiscal (NCM)
Cadastro do Produto
Emissão da nota fiscal via Captura do Arquivo XML (Siscomex)

– Cadastro de Fornecedor:
 Acesse o módulo: Estoque.
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 Em seguida acesse: Arquivo > Fornecedores.

 Cadastre o fornecedor conforme a ilustração abaixo, preenchendo os campos: (1) Nome e (2) Fantasia.
No campo (3) Estado selecione a opção EX, assim os campos Cidade e CEP serão preenchidos
automaticamente conforme o padrão, depois disso no campo (4) País dê um duplo clique e selecione o
país. Os campos CNPJ e Inscrição Estadual não serão utilizados nesse tipo de operação. Clique no
disquete para salvar.
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- Cadastro da Classificação Fiscal (NCM)
 Ainda no módulo Estoque, acesse: Arquivo > Classificação fiscal.

 Na tela da classificação fiscal, informe um (1) Código, a (2) Classificação fiscal, a (3) Procedência, a
(4) Alíquota de importação e as alíquotas de (5) PIS e COFINS, conforme informado na parte das
Adições em sua D.I.
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Informar neste campo alíquota
somente se diferente de 18%

5
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 Demonstrativo da D.I em que constam os impostos por adição:

 Importante: A adição representa o conjunto de informações específicas das mercadorias,
normalmente separadas por classificação fiscal (NCM), ou seja, todos os produtos a
serem importados que tenham a mesma classificação fiscal irão pertencer a mesma
adição de uma Declaração de Importação (DI).

Página 4 de 9

3

- Cadastro de Produto

 Obs: Antes de realizar o cadastro do produto será necessário realizar alguns pré-cadastros como os de
grupos e unidades de medida, que se encontram no menu arquivo.
 Após cadastra-los acesse: Estoque > Arquivo > Produtos:

 Cadastre o produto conforme ilustração abaixo, preenchendo os campos: (1) Código, (2) Grupo, (3)
Descrição, (4) Unidade de Medida, (5) Classif. Fiscal, (6) %IPI, se houver, e a (7) Situação/Trib.
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 É importante que os campos: (8) Pes. Embalagem, (9) Qtd. p/ Embalagem e (10) Peso Líquido, sejam
corretamente preenchidos pois com bases neles o sistema chegará no peso bruto do produto. Informe
também o (11) Tipo de destinação, que indica qual será o destino final do produto.
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- Emissão da nota fiscal via captura do arquivo XML (Siscomex)

 Acesse: ELPR > Arquivo > Entradas. Informe a (1) Data do registro, o (2)Emitente (Fornecedor),
automaticamente será marcada a flag Emissão própria. Em seguida clique em (3)Entrada NF via XML.
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 Clique em (4) Selecionar arquivo, marque a flag reutiliza arquivo XML e clique em OK.

4

 Os dados do arquivo XML serão sugeridos na tela de entrada. Verifique as informações inseridas.
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 Na tela inicial no campo das flags, marque - as corretamente, pois elas influenciarão nos custos dos
produtos. Após validar as informações clique do disquete para incluir o registro.

 Para efetuar a emissão na nota, informe o numero do Registro que foi gerado ao salvar e pesquise
clicando no Binóculo, depois clique em Gera Nf-e.
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 Importante: Antes de efetuar a transmissão da nota, clique na opção de pré visualização, para se
certificar de que todas as informações estejam de acordo.

Página 9 de 9

