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Emissão de Notas Fiscais de Veículos 
 

O processo é realizado pela interface “Emissão de notas fiscais de veículos”, encontrada em: 

Módulo CV → Notas fiscais → Emissão de notas fiscais. 

A interface permite emissão de vários tipos de notas, compras, vendas, devoluções, 

consignações, demonstrações entre outras. 

Ao iniciar a emissão de uma nota devem ser informados os campos: “Filial”, 

“Cliente/Fornecedor”, e “Operação”, sendo estes encontrados na parte superior da interface. 

 

Nestes campos há a opção de pesquisa através do botão “Pesquisa (F2)” e também a opção de 

atalho para o cadastro através do botão . 

 

Notas com proposta/pedido de venda e financiamento leasing 
 

Caso a nota a ser cadastrada for uma venda será obrigatória a digitação da proposta/pedido de 

venda, que quando definida para a nota que está sendo emitida, os dados serão buscados da 

proposta/pedido de venda e os itens da mesma serão adicionados automaticamente na nota, 

assim como o vendedor, valores dos produtos e dos tributos, entre outras informações. 

Se a proposta/pedido de venda apresentar financiamento Leasing, ao defini-la para emissão de 

uma nota, será apresentada uma janela informando os dados do agente financeiro e do cliente 

real da nota. 
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Quando for gerada a nota fiscal referente a esta proposta/pedido de venda, a mesma será 

emitida com cliente sendo o agente financeiro, e a operação informada no campo “Operação” 

da janela que será a operação fiscal do agente financeiro. 

Caso a janela tenha sido fechada, para consultar dados ou realizar alterações basta clicar no 

botão “Financiamento Leasing” apresentado ao lado direito do campo “Proposta/Numero 

pedido” e visível somente quando definida uma proposta/pedido de venda com financiamento 

leasing. 

 

Após a definição destes campos, o processo segue na aba “Dados principais”. 

 

Dados Principais 
 

 

A aba “Dados principais” apresenta a possibilidade de consultar informações adicionais do 

cliente ou da operação fiscal, através do clique no botão , onde serão apresentadas 

informações como: CPF/CNPJ do cliente, tipo de pessoa, ramo de atividade, função da 

operação fiscal, tipo de pagamento, tipos de movimentos a serem gerados e se a operação 

emite nota fiscal eletrônica. 

O preenchimento dos campos apresentados na imagem acima são obrigatórios quando os 

mesmos estiverem habilitados. 

O campo “Modelo nota fiscal” irá apresentar o código do modelo da nota que está sendo 

emitida. 
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Cálculo de tributos 

 

A seguir são apresentados os valores de impostos das notas fiscais que devem ser preenchidos 

conforme os valores dos itens da nota a ser emitida. Estes valores são validados pelo sistema 

conforme os valores dos tributos adicionados aos itens da nota e são apresentados conforme a 

imagem abaixo. Veja também: “Adicionando itens”. 

 

O botão  ao lado da base de ICMS apresenta um atalho para visualização de outras bases 

de ICMS, caso haja na nota, sendo que na tela principal serão apresentados somente os 

valores de base de cálculo, alíquota e valor de ICMS da primeira base de ICMS. E para consulta 

ou alteração das outras bases deve-se utilizar do botão de atalho para a interface de Bases e 

valor de ICMS. 

 

O campo “Valor desconto nos itens” apresenta o somatório dos valores de desconto aplicado 

nos itens adicionados na nota, sendo somente informativo e não permitindo edição. Assim 

como o campo “Total de descontos da nota” que apresenta o somatório dos campos “Valor 

desconto proporcional” e “Valor desconto nos itens”, possuindo as mesmas propriedades. 

 

Frete FOB e Transportador 

 

Caso a nota a ser emitida for uma nota de entrada com função compra, serão habilitados 

campos para lançamento de frete FOB, Ao marcar o campo “Lança Frete Fob” será habilitado o 

botão “Detalhamento do Frete Fob”  
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Ao clicar no botão será apresentada uma janela para consulta e lançamento dos 

conhecimentos de frete. 

 

Para adicionar um conhecimento de Frete à nota deve-se clicar no botão “Cadastrar Frete 

Fob”, e será aberta a tela “EP050 – Cadastro de Frete Fob”, as notas cadastradas nesta tela 

serão automaticamente adicionadas à tela anterior. 

Caso a nota a ser cadastrada for uma saída serão habilitados os campos para definição do 

transportador. 

 

Se o campo código for mantido com o valor 0 (zero) o transportador será definido como o 

próprio cliente, isso é devido a obrigatoriedade exigida pelo governo de apresentar os dados 

do cliente no lugar de “O Mesmo” , há também a possibilidade de pesquisar um transportador 

já cadastrado através do botão “Pesquisa(F2)” ou cadastrar outro através do botão de atalho 

. 
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O botão  abaixo do campo “Nome/Razão Social” mostra os dados adicionais do 

transportador que serão impressos na nota fiscal, ao pressionar o botão o mesmo abrirá uma 

janela contendo os seguintes dados:  

 

Caso o transportador utilizado já esteja cadastrado no sistema os dados serão 

automaticamente buscados na janela. 
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Dados adicionais 
 

Nesta aba são contidos campos de informações adicionais da nota.  

 

Os campos “Numero do pedido” e “Data do pedido” devem conter os valores referentes ao 

pedido de compra. 

O campo “Encargos financeiros” deve conter o valor referente aos encargos financeiros.  

O botão  apresenta os dados do agente financeiro da nota, caso a 

nota tenha financiamento de terceiros. Após pressionado é apresentada uma janela onde os 

dados do agente financeiro podem ser  consultados. 

 

Os botões  ou  apresentam uma 

janela onde é possível consultar a forma de pagamento cadastrada na proposta/pedido de 

venda da nota, apresentando todos os tipos de pagamento definidos e os dados de cheques e 

veículos a base de troca, caso existam. 
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O botão  apresenta um campo onde é possível digitar informações 

que serão impressas juntamente com o item na nota fiscal/DANFE a quantidade máxima de 

linhas deste campo é definida pelo parâmetro encontrado no Módulo PG → Parâmetros → 

Parâmetros do sistema → Aba EP → Pagina 1 → Quantidade de itens. 

 

Normalmente este campo possui as informações definidas no campo “Descrição nota fiscal” 

encontrada no cadastro do veiculo. Quando um item adicionado a nota apresentar alguma 

informação definida no campo “Descrição nota fiscal” em seu cadastro, as informações serão 

automaticamente replicadas nesta janela. 
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Voltando a aba dados adicionais, os campos referentes ao PIS/COFINS e observações são 

apresentados logo abaixo dos campos apresentados anteriormente. 

 

Os campos “Base”, “Valor PIS”, “Valor COFINS” são comparados com os valores de PIS e 

COFINS adicionado nos veículos da nota. 

O campo “observações do usuário” possui tamanho infinito, possibilitando digitação de 

qualquer tipo de informação. 
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Vencimentos 
 

Nesta aba é definida a forma de geração dos títulos da nota. 

 

Ao definir o portador e o código da condição de pagamento, o campo “Quantidade de 

parcelas” será automaticamente preenchido conforme os dados informados no cadastro da 

condição de pagamento. Caso seja definida uma condição de pagamento especial, o campo 

quantidade de parcelas se tornará editável para definição da quantidade de parcelas 

desejadas. Após definição da forma de pagamento deve-se clicar no botão “Gerar” para que as 

parcelas sejam listadas conforme figura abaixo. 

 

As parcelas têm os valores calculados e divididos igualmente, caso não seja possível divisão 

inteira do valor da nota o valor restante é adicionado na ultima parcela. 

Após a geração das parcelas os campos de definição dos vencimentos são limpos, sendo que 

para gerar novas parcelas deve-se redefini-los e clicar no botão “Gerar” para gerar novamente 

as parcelas com os novos parâmetros. 

É possível realizar edição em parcelas específicas dos vencimentos através de duplo clique na 

parcela desejada, ao fazê-lo é expandida a interface de forma a apresentar campos para 

alteração das parcelas, assim como na imagem abaixo. 
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Assim que o valor de uma parcela é alterado e o botão “Modificar” é pressionado, as parcelas 

que sucedem à editada tem seus valores recalculados conforme o novo valor da parcela 

alterada. 

 

Itens 
 

Nesta aba serão selecionados os itens que compõem a nota fiscal. 

A tela é apresentada da seguinte forma: 
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O botão  localizado ao lado do campo “Código do veículo” apresenta um atalho para o 

cadastro de veículo, permitindo ao usuário realizar o cadastro ou consulta de um veículo 

pressionando o botão. 

O botão de expansão sinalizado na imagem como 1 (um) desloca a interface para baixo 

apresentando o botão de “controle de passagem de foco”. Veja também: “Processo de controle de 

passagem de foco” 

 

Adicionando itens 

 

Ao adicionar um código de veiculo no campo “Código do veículo”, o sistema irá validar se o 

mesmo possui quantidade em estoque e se está em situação compatível com a operação. Por 

exemplo: um veículo só pode ser vendido caso sua situação estiver definida como 

“Disponível”, um veículo só poderá ter um retorno de demonstração caso sua situação estiver 

definida como “Demonstração”, entre outras situações. Caso o sistema verifique uma 

operação inválida, será apresentada uma mensagem informando os passos feitos pelo cliente, 

e porque estes passos não podem ser seguidos. 

 

IMPORTANTE: Caso esteja sendo emitida uma nota fiscal a partir de proposta/pedido de 

venda, os itens da mesma serão automaticamente adicionados a nota ao definir o código da 

proposta/pedido de venda, sendo que o usuário não terá necessidade de realizar o processo 

de adição de itens e não será possível adicionar nenhum item além dos cadastrados na 

proposta/pedido de venda. 

 



14 
 

Caso não seja detectado nenhum conflito entre as validações deve-se seguir com a digitação 

dos outros campos, o campo “Numero do pedido” deve conter o numero do pedido de compra 

do item, caso haja. 

O campo “Natureza” será automaticamente preenchido com a mesma natureza da operação 

da nota fiscal que está sendo cadastrada, sendo que é possível o usuário realizar alteração na 

mesma através do clique com o botão inverso do mouse e escolhendo a opção “Lançamento 

manual”. 

 

Este processo também pode ser realizado através do controle de passagem de foco. Veja 

também: “processo de controle de passagem de foco”. 

Caso seja necessário definir o campo novamente como lançamento automático deve se clicar 

com o botão inverso do mouse e escolher a opção “Lançamento Automático”. 

Após digitar o valor do veículo, os campos “Valor do frete”, “Valor do seguro” e “Valor outras 

despesas” serão automaticamente calculados através de rateio proporcional entre os itens da 

nota com base nos valores referentes aos mesmos informados na aba “Dados principais”. Veja 

também: “Dados principais – calculo dos tributos”.  

Também é possível realizar lançamento manual dos valores de frete, seguro e outras despesas 

referente aos itens da nota. Ao clicar com o botão inverso do mouse sobre o campo que deseja 

lançar será apresentada a opção de lançamento manual, que após ativada torna o campo 

editável, possibilitando ao usuário definir um valor especifico de frete, seguro ou despesas ao 

item que está sendo adicionado/editado. Também é possível definir estes campos para 

sempre possuir lançamento manual através do controle de foco. Veja também: “Processo de 

controle de passagem de foco”. 

IMPORTANTE: Caso somente um item tenha lançamento manual e a nota a ser cadastrada 

tenha mais que um item, o valor de frete, seguro e despesas restante será rateado 

proporcionalmente com o lançamento automático, descartando a necessidade de cálculo 

pelo usuário. 

Os campos “Percentual de Desconto” e “Valor de Desconto” são interdependentes e 

calculados conforme o valor do veículo, sendo que quando informado um percentual de 

desconto o valor de desconto é calculado automaticamente, da mesma forma que quando 

informado um valor de desconto o campo percentual de desconto é calculado 

automaticamente. 

Os campos à direita na aba “Itens” são apresentados para consulta de valores específicos 

referentes ao item que será adicionado. 
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O campo “Classificação fiscal” apresenta a classificação do item conforme está em seu 

cadastro. 

Os campos seguintes possibilitam consulta direta a valores de custo, lista, frete e impostos do 

item. 

Também é possível consultar detalhadamente ou alterar valores de impostos do item a ser 

adicionado através do botão . Veja também: “Detalhamento 

dos tributos” 
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Detalhamento dos tributos 

 

Ao pressionar o botão  é apresentada uma janela onde é 

possível realizar consulta e alteração dos valores de impostos relacionados ao item. A janela é 

apresentada da seguinte forma: 

 

Os tributos são apresentados em abas, sendo cada aba correspondente a um tipo de tributo. 

IMPORTANTE: Em todas as abas da janela é apresentado o campo “Lançamento 

Automático”, este campo define que os parâmetros da tributação do item foram buscados 

automaticamente pelo sistema, sendo que qualquer alteração realizada nesta janela pelo 

usuário, seja de valores ou parâmetros, desmarca o campo e define a origem da tributação 

da nota como feita com lançamento manual.  
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Lançamento Automático 

 

O lançamento automático é apresentado inicialmente na tela de detalhamento dos tributos, 

este tipo de lançamento busca os parâmetros de tributação definidos no cadastro do item, 

dentre estes o grupo de alíquotas de ICMS e os grupos de tributação de entrada e saída de PIS, 

COFINS, ICMS e IPI. 

Na parte superior da tela, abaixo do campo “Lançamento Automático”, será apresentado o 

campo “Tributação”, que mostrará o código da tributação que o item está utilizando.  

 

O botão  deste campo apresenta uma janela onde é possível conferir as informações 

adicionais da tributação selecionada. 

 

Voltando a tela de detalhamento dos tributos, abaixo do campo “Tributação” é apresentado o 

campo “Código da situação tributária (CST)”, sendo este buscado do cadastro da tributação 

que está sendo utilizada, porém podendo ser alterado. As alterações neste campo “Não terão 

efeito direto sobre os valores calculados dos impostos” e mudará o tipo de tributação do item 

para lançamento manual. 
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A seguir são apresentados os valores calculados para o item:  

O botão  ao lado dos campos de base de calculo informam quais outros valores o sistema 

utilizou-se no calculo da base, por exemplo a adição de valor de frete na base de calculo de 

ICMS (caso a tributação do item esteja parametrizada de forma a considerar o frete), então 

através do clique no botão será apresentada uma janela listando os valores usados no calculo 

da base. 
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Estes botões são apresentados somente na aba “ICMS”, sendo que nas outras abas esta 

listagem é feita logo à direita dos campos dos valores. Como mostra a imagem a seguir da aba 

de IPI. 

 

IMPORTANTE: Esta listagem de valores é possível somente quando a tributação é feita com 

“Lançamento Automático”, sendo que quando for alterada para lançamento manual a 

listagem e os botões de atalho serão excluídos da interface. 

Caso alguma alteração indesejada ocorra, o botão “Sair” no canto inferior direito da tela 

permite ao usuário sair sem considerar as alterações, sendo que o botão confirmar possui a 

ação contrária. 

 

Lançamento Manual 

 

A interface de detalhamento de tributos permite realizar alteração manual de valores dos 

tributos, isso é feito a partir do lançamento manual. 

Um item pode ter seus tributos definidos como lançamento manual de duas formas, a primeira 

é desmarcando o campo “Lançamento automático”, e a segunda é realizando qualquer 

alteração em qualquer campo da interface. 
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Quando um item é definido como tributado manualmente a interface de detalhamento de 

tributos será apresentada como na imagem abaixo. 

 

A partir deste momento o usuário pode definir o valor que deseja para os impostos, através da 

digitação dos valores nos campos e confirmar para que as alterações tenham efeito. 

Caso alguma alteração indesejada ocorra, o botão “Sair” no canto inferior direito da tela 

permite ao usuário sair sem considerar as alterações, sendo que o botão confirmar possui a 

ação contrária. 
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Editando itens 

 

Caso haja necessidade de consulta ou alteração de valores dos itens já adicionados em uma 

nota é possível editar os itens através de duplo clique no item desejado na lista, após isso os 

dados do item serão apresentados nos campos, assim como na adição, e será possível verificar 

ou alterar os valores do mesmo. 

 

O botão “Adicionar” será alterado para “Modificar” e será possível realizar modificações em 

qualquer valor do item, o botão “Excluir” retira o item adicionado da nota e o botão “Cancelar” 

cancela as alterações feitas e mantém o item com as mesmas propriedades antes da edição. 
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Controle de foco 

 

É possível realizar personalização da passagem de foco entre os campos da interface na aba 

“Itens”, isso auxilia a tornar o processo mais ágil para o usuário de forma a descartar o foco em 

campos que normalmente não são utilizados, ou definir passagem de foco em campos que são 

utilizados frequentemente. 

Também através deste processo, é possível definir campos como lançados manualmente, para 

que o usuário não tenha que defini-los manualmente toda vez que abrir a interface. 

Este processo é realizado através do botão “Controle de Passagem de Foco” que é 

apresentado na tela quando o botão de expansão localizado no canto superior direito é 

pressionado. 

 

O botão “Controle de Passagem de Foco”, quando pressionado, apresenta uma janela onde é 

possível definir se um determinado campo da aba “Itens” terá, ou não, passagem de foco. 

 

Sendo que os campos marcados serão os que terão passagem de foco. As alterações realizadas 

nesta tela são mantidas na máquina, portanto, uma vez que a sequencia de foco é alterada o 

usuário não precisa alterá-la novamente cada vez que entra no sistema. 
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Há também a possibilidade de definir campos como sempre lançados manualmente, 

lembrando que estes campos terão sempre passagem de foco quando marcados. Isso é feito 

através da marcação dos campos do segundo grupo na janela  

 

Isso faz com que os campos marcados estejam sempre editáveis toda vez que a interface for 

aberta facilitando o processo de lançamento ao usuário. 

Para tornar o processo de adição mais ágil o campo “Foco código item” define se ao adicionar 

um item o foco voltará para o campo código (caso o usuário cadastre notas com mais que um 

item), ou se passará diretamente para o botão “Avançar” (caso sejam cadastradas notas com 

somente um veículo), podendo o usuário por meio deste, personalizar o processo de forma 

que se encaixe melhor com sua maneira de cadastro. 
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Fechamento 
Na aba “Fechamento” são comparados os valores digitados pelo usuário durante o processo 

de emissão da nota fiscal e os valores calculados pelo sistema conforme os valores dos itens 

adicionados na nota. 

 

Os valores que apresentarem diferença são demonstrados na cor vermelha, sendo que o valor 

calculado pelo sistema pode ser automaticamente atribuído ao campo de valor digitado caso o 

usuário queira, isto é feito através do botão  ao lado do valor a ser atribuído. 

O botão  é um facilitador para atribuição de valores calculados, quando 

pressionado, atribui os valores calculados pelo sistema para todos os campos de valores 

digitados que se apresentam divergentes. 

O botão  permite visualizar as inconsistências/restrições da nota fiscal 

cadastradas no módulo livro fiscal, facilitando a identificação/correção da inconsistência. 

O botão  refaz todas as validações de valores, verifica se os campos 

obrigatórios apresentados durante o processo foram preenchidos corretamente e caso não 

haja nenhum conflito, finaliza o processo, emite a nota no sistema e apresenta uma mensagem 

informando os dados da nota emitida. 
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Emissão de notas fiscais de devolução 
 

Também é possível fazer emissão de notas fiscais de devolução, onde o processo de é 

semelhante ao descrito nos itens anteriores, porem deve ser feita a seleção da nota de origem 

e a definição de quais itens serão devolvidos. Isto pode ser feito de duas formas, a primeira é 

através da janela “Dados da devolução”, esta janela é apresentada através de um botão na aba 

“Dados principais”, sendo este botão visível somente quando a operação da nota a ser 

cadastrada for uma operação de devolução. 

 

Após pressionar o botão a janela será apresentada. 
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Nos campos “Cliente/Fornecedor”, “Nota”, “Série” e “Operação” devem ser definidos os dados 

da nota fiscal de origem, sendo que estes campos tem possibilidade de pesquisa através do 

botão “F2”. 

O botão  permite a visualização da nota de origem 

informada. Quando pressionado abre a interface de cadastro de notas fiscais para consulta dos 

dados da nota informada. 

Após a definição dos campos e adição da nota, a mesma será listada abaixo e os itens da 

mesma serão listados a direita com o campo “Gerar devolução” marcado como “NÃO”. 

 

Para definir que um item será devolvido o campo “Gerar devolução” deverá estar marcado 

como “SIM”, sendo que esta seleção pode ser feita item a item, através de duplo clique no 

item desejado na lista, ou digitando o código do veículo que deve ser devolvido no campo 

“Veículo”, sendo que ao digitar o código, o veículo é marcado como “SIM”. 

 



27 
 

A seleção dos itens também pode ser feita com auxilio dos botões  e 

, sendo que quando utilizado o botão “Marcar Todos da Nota”, 

todos os itens terão o campo “Devolver” definido como “SIM”. 

Também é possível fazer uma devolução de mais de uma nota de origem, basta adicionar a 

primeira nota, definir os itens a serem devolvidos, preencher os campos “Cliente/Fornecedor”, 

“Nota”, “Série” e “Operação” com os dados da segunda nota de origem e definir os itens a 

serem devolvidos na segunda nota. 

Ao pressionar o botão “Confirmar” os itens marcados para serem devolvidos serão adicionados 

automaticamente com seus devidos valores na aba “Itens”. 

Outra forma de selecionar itens para devolução é na aba itens, através do botão “NF Origem” 

localizado na aba itens e visível somente quando estiver sendo cadastrada uma nota de 

devolução. 

 

A janela de devolução simplificada é apresentada da seguinte forma: 

 

Nesta janela é necessário informar apenas os dados da nota de origem e qual o código do item 

que deve ser devolvido. Após confirmar, o item é adicionado à nota com as mesmas 

propriedades da nota de origem. 
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O botão  permite a visualização da nota de origem 

informada. Quando pressionado abre a interface de cadastro de notas fiscais para consulta dos 

dados da nota informada. 

Os itens adicionados como devolução terão o calculo de impostos baseado na nota de origem, 

isso é demonstrado no detalhamento dos tributos do item no campo “Origem da tributação”. 

 

O seguimento do processo é realizado de forma semelhante a emissão de notas de 

compra/venda descritos nos itens “Dados Principais” até “Fechamento”. Veja também: “Processo 

de emissão de notas fiscais de veículos”.  

 

 


