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Introdução
Este manual tem como objetivo orientar o usuário no modo de utilização do Sistema de
Digitação de Notas Fiscais de Saídas Interestaduais para que o contribuinte inscrito no Estado
de MT forneça informações a respeito das suas operações de saídas interestaduais à
Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ-MT).
Plataforma
O aplicativo foi desenvolvido para ser utilizado na Internet, através de qualquer navegador
(browser).
Público Alvo
Este manual se destina aos contribuintes inscritos na SEFAZ-MT que irão utilizar o referido
sistema.
Credenciamento
Os contribuintes deverão solicitar a sua senha para acesso no sistema, através do site
www.sefaz.mt.gov.br no menu de Serviços na pasta Contribuinte, link Credenciamento. Na
página de credenciamento o contribuinte deverá clicar no link Solicitação de senha para
contribuinte, onde será enviado no e-mail do contribuinte (cadastrado na SEFAZ-MT) um
protocolo de solicitação de senha, que deverá ser utilizado na liberação da senha no link
Liberação de senha de contribuinte, localizado na mesma página da solicitação de senha.
Acesso
No site www.sefaz.mt.gov.br no menu de Serviços na pasta Contribuinte, no link Nota Fiscal
Interestadual.
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Funcionalidades
As funcionalidades do sistema se encontram no menu Notas Fiscais de Saídas Interestaduais.
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Clicando nesse menu irão aparecer as funcionalidades disponíveis no sistema.

As funcionalidades são:
- Inclusão de Nota Fiscal (Emissão do Comprovante);
- Alteração de Nota Fiscal;
- Cancelamento de Nota Fiscal
- Consulta Nota Fiscal por Inscrição Estadual;
- Consulta Comprovante;
No rodapé de todas as telas existem dois links: Menu Principal e Encerrar.
- Menu Principal: clicar nesse link, caso o usuário desejar acessar o menu principal, onde
estão todos os sistemas.
- Encerrar: clicar nesse link, caso o usuário não for utilizar o sistema.
Inclusão de Nota Fiscal (Emissão do Comprovante)
Esta funcionalidade será executada pelos contribuintes inscritos para informarem as notas
fiscais de saídas interestaduais, através do link Inclusão de Nota Fiscal (Emissão do
comprovante). Na tela inicial deverão ser informados o CNPJ do destinatário, o número, a
série, a data de emissão, o CFOP e a quantidade de mercadorias da nota fiscal. Para informar
o CFOP existem duas possibilidades, através de um campo editável ou de uma lista, somente
uma das opções deverá ser preenchida.
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Na tela seguinte deverão ser informados os dados dos produtos e os valores da nota fiscal.

Dados dos produtos:
- Código da pauta: código do produto, que está sendo comercializado, na tabela de preços
mínimos da SEFAZ-MT (vide página de consulta no link existente na página). Na tela de
consulta basta clicar no código ou descrição de produto desejado, que automaticamente
será informado na tela da nota fiscal.
- Código da NCM: código do produto, que está sendo comercializado, na tabela de
Nomenclatura Comum do Mercosul (vide página de consulta no link existente na página).
- CST: código da situação tributária do produto. Deverá ser selecionado, através da lista
existente. Para o CST igual a 000 o valor do ICMS da nota fiscal obrigatoriamente deverá
ser informado. Para o CST igual a 010 o valor do ICMS substituição tributária da nota
fiscal obrigatoriamente deverá ser informado.
- Quantidade: quantidade do produto, que está sendo comercializado, correspondente a
unidade de comercialização do produto na tabela de preços mínimo da SEFAZ-MT
(Pauta). Ex.: se o contribuinte está comercializando soja em toneladas e na Pauta este
mesmo produto consta como saca de 60 kg, ele deverá converter os seus valores para a
unidade de comercialização prevista na Pauta. Deverá ser informado com três casas
decimais.
- Valor unitário: valor unitário do produto, que está sendo comercializado. Este valor não
poderá ser inferior ao valor da Pauta. Deverá ser informado com quatro casas decimais.
- Valor total: valor total do produto, será preenchido automaticamente, podendo ser
alterado, caso haja alguma diferença de arredondamento.
- Alíquota ICMS: alíquota de ICMS do produto, que está sendo comercializado. Ex.: 17%.
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- Base de cálculo ICMS: valor da base de cálculo de ICMS da nota fiscal. Deverá ser
informado com duas casas decimais.
- Valor ICMS: valor do ICMS da nota fiscal. Este valor não poderá estar zerado, caso exista
algum produto com CST igual a 000. Deverá ser informado com duas casas decimais.
- Base de cálculo ICMS Subst.: valor da base de cálculo de ICMS Substituição tributária.
Deverá ser informado com duas casas decimais.
- Valor do ICMS Subst: valor do ICMS substituição tributária da nota fiscal. Este valor não
poderá estar zerado, caso exista algum produto com CST igual a 010. Deverá ser
informado com duas casas decimais.
- Valor total dos produtos: somatório dos valores totais de todos os produtos da nota fiscal,
será preenchido automaticamente. Deverá ser informado com duas casas decimais.
- Valor do frete: valor do serviço de frete. Deverá ser informado com duas casas decimais.
- Outras despesas acessórias: valor de outras despesas acessórias constantes na nota
fiscal. Deverá ser informado com duas casas decimais.
- Valor IPI: valor IPI da nota fiscal. Deverá ser informado com duas casas decimais.
- Valor total da nota fiscal: somatório dos seguintes valores: valor total dos produtos, valor
ICMS substituição tributária, valor do frete, valor de outras despesas acessórias e valor
IPI, será preenchido automaticamente. Deverá ser informado com duas casas decimais.
Na tela seguinte aparecerão os dados da nota fiscal informados anteriormente para
confirmação.
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Na tela seguinte aparecerá um resumo das notas fiscais digitadas até o momento, com opção
para inclusão de mais uma nota fiscal ou a geração do comprovante. Para geração do
comprovante deverão ser informados os Posto Fiscais de Trânsito dos produtos. Para
selecionar mais de um Posto Fiscal, mantenha a tecla “ctrl” pressionada e selecione os Postos
Fiscais que desejar.
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Caso seja escolhida a opção de gerar o comprovante, será exibido um comprovante conforme
tela abaixo:

Para impressão certifique-se que a margem da página esteja com 7 mm em todas as margens
(superior, inferior, esquerda e direita). Clique com o mouse em alguma área do comprovante e
mande imprimir.
Na parte inferior da tela do comprovante existe um link “voltar”, que deverá ser clicado
somente após a impressão.
Alteração de Nota Fiscal
Esta funcionalidade será executada pelos contribuintes inscritos caso necessitem alterar
alguma informação da sua nota fiscal de saídas interestaduais cadastrada anteriormente,
através do link Alteração de Nota Fiscal. Na tela inicial deverão ser informados a data de
emissão e o número da nota fiscal. A alteração da nota fiscal só poderá ser realizada em até
duas horas após a sua inclusão e o comprovante não poderá estar baixado pelo Posto Fiscal.
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Na tela seguinte serão disponibilizadas as informações da nota fiscal com a possibilidade de
alteração. Os campos que poderão ser alterados são: Código Pauta, Código NCM, CST,
Quantidade, Valor unitário, Valor total e Alíquota ICMS da mercadoria. Todos os valores da
nota fiscal também poderão ser alterados. As mesmas críticas de valores existentes na
inclusão da nota fiscal, estão presentes na alteração.
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Na tela seguinte os dados informados anteriormente poderão ser conferidos e deverão ser
informados os Posto Fiscais de Trânsito dos produtos. Para selecionar mais de um Posto
Fiscal, mantenha a tecla “Ctrl” pressionada e selecione os Postos Fiscais que desejar.
NA ALTERAÇÃO DA NOTA FISCAL O COMPROVANTE ORIGINAL SERÁ CANCELADO E
OUTRO COMPROVANTE DEVERÁ SER EMITIDO.

Clique no botão “OK” e automaticamente outro comprovante será gerado. Os mesmos
procedimentos de impressão da inclusão da nota fiscal deverão ser executados.
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Cancelamento de Nota Fiscal
Esta funcionalidade será executada pelos contribuintes inscritos caso necessitem cancelar a
sua nota fiscal de saída interestadual cadastrada anteriormente, através do link Cancelamento
de Nota Fiscal. Na tela inicial deverão ser informados a data de emissão e o número da nota
fiscal. O cancelamento da nota fiscal só poderá ser realizado em até duas horas após a sua
inclusão e o comprovante não poderá estar baixado pelo Posto Fiscal.

Na tela seguinte será apresentado um resumo dos dados da nota fiscal, para confirmação da
nota fiscal a ser cancelada.
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No existir somente uma nota fiscal no comprovante uma tela de confirmação de cancelamento
da nota fiscal será exibida.
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Se existir mais de uma nota fiscal no comprovante, além daquela a ser cancelada, uma tela
com um novo comprovante será mostrada, sendo que nesse novo comprovante a nota fiscal
cancelada não aparece mais. Nesse caso o comprovante anterior será cancelado.

Consulta Nota Fiscal por Inscrição Estadual
Esta funcionalidade será executada pelos contribuintes inscritos que necessitarem consultar
todas as notas fiscais de saídas interestaduais, que foram digitadas em um determinado
período, no link Consulta Nota Fiscal por Inscrição Estadadual. Na tela inicial deverão ser
informados a inscrição estadual e o período a ser pesquisado. Não serão permitidas consultas
de notas fiscais de outras inscrições estaduais.
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Na tela seguinte será exibida a relação de notas fiscais pela emitidas inscrição estadual no
período informado.
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Consulta Comprovante
Esta funcionalidade será executada pelos contribuintes inscritos que necessitarem consultar
detalhadamente informações do comprovante e da notas fiscais de saídas interestaduais
relacionadas a este comprovante, no link Consulta Nota Fiscal por Inscrição Estadadual. Na
tela inicial deverá ser informado o número do comprovante a ser pesquisado.

Serão exibidas as informações do comprovante e das notas fiscais relacionadas ao
comprovante:

17

18

