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Observações a seguir para a N.F.ELETRÔNICA 
========================================== 
 
 
1) CADASTRO DE MERCADORIAS ---> Código do N.C.M. 
 
Observe este novo campo que foi colocado no cadastro de mercadorias, 
veja: 
 

 

 

Localize seu produto 
pelo nome ou pelo código 

 
Clique na aba fiscal e veja se o NCM está preenchido corretamente. 

           
 

 
 



O que é N.C.M.? 
 
Isso eu não sei. mas vou ali no Tio Google e já volto........... 
 
Ah! NOMENCLATURA COMUM do MERCOSUL. 
É um tipo de código geral de todas as mercadorias. 
 
Pelo que se sabe, se na mercadoria faltar o código NCM não será possível 
imprimir a NFE (NOTA FISCAL ELETRÔNICA) 
 
Então, quando você tentar imprimir aparecerá a mensagem: 
 
Veja: 
 
           
           

 
Como, então, completar o cadastro? 
 
É preciso primeiro pesquisar pelo código NCM daquele produto 
 
Seja um exemplo: 
 
Você tem uma mercadoria chamada, ACHOCOLATADO 200g 
 
 
Abre o www.google.com.br 
 
e digita: 
 
CODIGO NCM ACHOCOLATADO e clica prá buscar 
 
Veja um exemplo: 
 



 
 
 
E teclando <Enter> para a busca veja: 
 

 
 
 
Agora que já encontramos o tal CÓDIGO NCM vamos preenchê-lo no produto veja: 
Veja que há outra maneira de se ir até ao Cadastro do produto, veja: 



 
 
 
Agora basta digitar o nome (ou o código do produto) para a busca, veja: 

 
 

Uma vez no produto tecle <enter> (ou duplo clique) para ver a ficha, veja: 
 

 
 

Basta teclar <enter>, ou clicar em <OK> ou dar duplo clique.... 
E a ficha surgirá, veja: 

 



 
 

Uma vez lá, dentro do produto clique na aba Fiscal. 
 

e então preencha com o código do NCM pesquisado. 
 
 

 
Bom. Já falamos do código NCM. Cada mercadoria tem que ter. 
Senão nada de NFE. 
 
 
Agora vamos falar do código das cidades. 
 



Veja os campos obrigatórios para o cadastro de clientes e fornecedores (obs: eu só preciso 
do fornecedor quando quer fazer nota de devolução) 
Veja: 
 
 
Modelo de Cadastro de Fornecedor 
 

 
 

|          Setas em vermelho campos obrigatórios                                 | 
 
 

Tudo beleza? 
 
E no cliente, veja: 
 

 
 
Toda vez que eu faço um cadastro novo, ou altero, ele, por si só já busca o nome  
da cidade automáticamente e coloca ali. 
 
Porém, caso o Stoq2000 não consiga encontrar o código da cidade é necessário pesquisar, no 
Tio Google de novo. Veja: 



Seja, num exemplo, a cidade de Jales-SP. 
Então eu vou no google para pesquisar e, uma vez lá eu faço: 

 
 
E, conforme pode-se ver, é o CÓDIGO IBGE da cidade que ele quer (ele ? o governo lindo e 
maravilhoso) 

 
 
 
Agora, para conseguir imprimir uma NFE são necessários: 
 
a) Certificado Digital implantado e funcionando 



b) As mercadorias que vão ser impressas tem que ter o código NCM 
c) O cliente tem que ter o código da cidade, a rua, o número (em separado), a cidade, o 
cpf/cnpj, a cidade, o estado, o cep no cadastro dele 
d) Armar uma nota (Orçamento) e teclar F2-NF (Nota fiscal) 
 
Vejamos: 
 
Seja a seguinte nota: 
 

 
 
 
Agora apertamos F2 (dentro da nota) e: 
 
 
           

 
 
Aqui eu escolho Venda (pois estou vendendo). Obs, na nova versão tem a opção 6-VENDA TURBO 
(é para aquelas notas que não necessitam observação. Frete, despesas, etc. É pra ir direto 
sem perguntar. 
 
E então... 

 
 



Aqui escolho sempre 1-Operação Presencial 
 
 
Veja que esta tela só vai aparecer se vc escolher 1-Venda ou 2-Devolução (Na opção 6-turbo 
ela nem aparece) 

 
 
 
 
E daqui prá frente, ele vai te pedir várias vezes a senha do token do Certificado Digital. 
 
E te dirá no final se  deu certo ou não. 
 
E te perguntará se quer imprimir agora. Caso queira diga que sim. 
 
E se você perder a impressão poderá reimprimir o DANFE pelo 
menu ESTOQUE / opção B-Histórico das Notas / vai até o final  
e / parando sobre uma das mercadorias da nota aperta o F5 que ele 
reimprime. 
 
Att. 
Assistência 
� 



 Obs: Exportado ao bloco de Notas 
Mas se quiser feche esta janela e volte ao programa para ler ou responder. 
           
           
COMO CANCELAR UMA NFE 
====================== 
 
No MENU PRINCIPAL acesse: 
 
a) Menu Estoque 
b) Opção B-Histórico das Notas 
c) Escolha NOTAS FISCAIS 
d) Desça até a última nota e, com as setas, posicione-se sobre a sua 
   nota, a que você quer cancelar. Note que, conforme você avança para baixo 
   ou para cima, em vermelho, aparece o numero de sua nota. 
   Posicione-se naquela que deseja cancelar. 
e) Então pressione F1-Del-Recup 
f) Depois escolha CANCELAR 
g) Informe a justificativa que tem que ser uma frase com mais de 15 letras. 
   tipo = PROBLEMAS NO SERVIDOR DA SECRETARIA DA FAZENDA 
          PROBLEMAS AO IMPRIMIR A NOTA 
   etc e tal 
h) Lembre-se de que o Certificado tem que estar instalado / espetado. 
i) Lembre-se, também, de que existe um prazo máximo para o cancelamento. Se for uma nota 
antiga não vai cancelar. 
j) Pouco depois de cancelado ele emite um comprovante na sua impressora. 
 
E é só 
Assistência 
 
 
REIMPRIMIR COMPROVANTE DO CANCELAMENTO 

No MENU PRINCIPAL acesse: 
 
a) Menu Estoque 
b) Opção B-Histórico das Notas 
c) Escolha NOTAS FISCAIS 
d) Procure pela nota que deverá estar aparecendo a inscrição NOTA FISCAL CANCELADA em 
vermelho, no rodapé e...  
e) Então pressione F1-Del-Recup 
f) Depois escolha CANCELAR 
g) Ele irá dizer que já está cancelada e perguntar se quer CANCELAR ou IMPRIMIR COMPROVANTES 
DIGA QUE SIM 
h) Por fim diga que SIM e então aponte para onde irá imprimir o comprovante 
 
Nota Importante: 
Não importa como saia o comprovante. Qualquer comprovante impresso em papel não consegue 
demonstrar que esta nota está realmente cancelada. Só se pode dizer que uma NFE existe, ou 
que foi corrigida ou cancelada, se visitar o site do governo e fazer a consulta e assim 
comprovar que ela realmente está cancelada. 
 
O site é este: 

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&tipoConteudo=d09fwabTnL

k= 

 
 
 



COMO CORRIGIR UMA NFE 
====================== 
 
No MENU PRINCIPAL acesse: 
 
a) Menu Estoque 
b) Opção B-Histórico das Notas 
c) Escolha NOTAS FISCAIS 
d) Desça até a última nota e, com as setas, posicione-se sobre a sua 
   nota, a que você quer cancelar. Note que, conforme você avança para baixo 
   ou para cima, em vermelho, aparece o numero de sua nota. 
   Posicione-se naquela que deseja cancelar  
e) Então pressione F1-Del-Recup 
f) Depois escolha CORREÇÃO 
g) Informe a justificativa que tem que ser uma frase com mais de 15 letras. 
   tipo = ALTERA CFOP DE 5.401 PARA 5.405 
          ALTERA ENDEREÇO DO CLIENTE DE RUA DOS PARATINS, 45 PARA RUA DOS ARAGUÁS, 456 
   etc e tal 
h) Lembre-se de que o Certificado tem que estar instalado / espetado. 
i) Pouco depois de corrigido ele emite um comprovante na sua impressora. 
 
E é só 
Assistência 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
REIMPRIMIR COMPROVANTE DA CARTA DE CORREÇÃO 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
No MENU PRINCIPAL acesse: 
 
a) Menu Estoque 
b) Opção B-Histórico das Notas 
c) Escolha NOTAS FISCAIS 
d) Desça até a última nota e, com as setas, posicione-se sobre a sua 
   nota, a que você quer cancelar. Note que, conforme você avança para baixo 
   ou para cima, em vermelho, aparece o numero de sua nota. 
   Posicione-se naquela que deseja cancelar  
e) Então pressione F1-Del-Recup 
f) Depois escolha CORREÇÃO 
g) ele vai dizer que ela já foi corrigida e vai te pedir para escolher SIM se quiser 
corrigir de novo ou NÃO se quiser imprimir comprovantes 
h) Diga que Não e então diga que quer imprimir comprovante. 
 
 
 

Nota Importante: 
Não importa como saia o comprovante. Qualquer comprovante impresso em papel não consegue 
demonstrar que esta nota está realmente corrigida. Só se pode dizer que uma NFE existe, ou 
que foi corrigida ou cancelada, se visitar o site do governo e fazer a consulta e assim 
comprovar que ela realmente está cancelada. 
 
O site é este: 

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&tipoConteudo=d09fwabTnL

k= 

 

Qualquer dúvida consulte esses outros manuais: 

www.stoq2000.com/carta_correcao_emissao_comprovante.pdf 

www.stoq2000.com/comprovante_cancelamento_nfe.pdf 

www.stoq2000.com/manualnfedevolucao.pdf 

www.stoq2000.com/nfedevolucaonormal.pdf 

www.stoq2000.com/nota_de_entrada.pdf 

www.stoq2000.com/manualmdfe.pdf 



COMO FAZER NFE DE DEVOLUÇÃO 

 
para fazer a NFE de devolução é preciso "armar" um novo orçamento" 
 
Para "armá-lo" siga essas instruções 
 
=> Para Armar a nota utilize ==> 
   Menu ESTOQUE -> Opção 2-Saída de Merc/Serviços -> Esc para Nova Nota -> 
   NÃO ENTRE COM o código do cliente porque como É UMA DEVOLUÇÃO, o CÓDIGO VIRÁ DO CADASTRO 
DO FORNECEDOR. Deixe o cliente como BALCÃO MESMO 
 
 

� Em cadastro de fornecedores deixe o fornecedor cadastrado todo certinho. 
�  

   tecle enter para aceitar o código do vendedor. 
 
   Ao abrir a nota insira o código (ou uma parte do nome do produto) 
   Depois entre com a quantidade do mesmo 
   Confirme o preço unitário 
 
   Vá fazendo isso para tantos produtos quantos forem necessários  
   Nota-> Todos os produtos tem que estar previamente cadastrados. 
 
Depois do orçamento armado / ou seja / as mercadorias / as quantidades e  o valor tudo 
certinho / o cliente como BALCÃO (como foi dito anteeriormente)  
 
Uma outra observação: 
 
Caso você tenha que “soltar” ICMS de volta é assim que você procede: 
Digamos que vc tenha que colocar 12% de ICMS. 
Vai no Cadastro da Mercadoria e: 
 
           
           

 
 
Observe, no campo OUTRA ALÍQUOTA eu preenchi com 12,00 (que significa 12%) isso porque o 
fornecedor me pediu para que eu “soltasse”, ou “devolvesse” o ICMS prá ele. 
Caso ele não peça nada não precisa fazer isso. 
Outra observação, SE você vai soltar ICMS coloque T01 (Que significa tributado) no campo 
SIT.TRIBUTÁR. Observe tudo que está em vermelho. 



Agora arme a nota: Veja: 
 
Ah! Mas antes veja o cadastro do fornecedor devidamente preenchido 
 
           
           

 
 
|          Setas em vermelho campos obrigatórios                                 | 
 
 
Tudo beleza? 
Agora arme a nota Veja: 
           
 

 
 
Veja que o cliente está como balcão. Agora vamos apertar o F2 prá fazer a NFE. Veja: 



  

 
 
 
Escolha o item 2 - Devolução 

 
 
E no próximo passo: 
 

           
           
Agora você escolhe o tipo da devolução 
1-NORMAL -> Uma devolução normal 
2-Garantia - > Enviado para garantia 
3-Dev. Consertos – Você está devolvendo coisas que você consertou 
4-Envio Conserto -> Você está enviando uma coisa prá consertar 
 
E outros tipos que puderem vir.... 



Nesta pergunta abaixo você responderá que sim caso precise “soltar” ICMS na nota 

 
 
 
Daí ele te pede o código do fornecedor ou você clica na lupa (ou aperta PgDn) no teclado e 
informa  o nome ou parte dele. 
 

 
 

 
 
 
A pergunta abaixo só precisa responder que SIM caso, numa tentativa anterior você tenha 
digitado dados de uma nota para devolução e queira recuperá-las 



 
 
 
Nesta tela você insere: 
           
Chave de Acesso.: Aquele numero quilométrico que tem no código de barras da NFE. Isso se a 
nota que você está devolvendo é uma NFE. Se for uma NF daquelas antigas de papel não precisa 
informar nada 
Modelo.: 55 para NFE e 01 para as NF antigas 
Nº da NF: O numero da NF 
Data NF a devolver: A data da nota sobre a qual você está devolvendo itens 
 
Caso você tecle <ESC> NESTA TELA ele irá te perguntar se você quer PROSSEGUIR SEM INFORMAR 
NFE? Se você disser que SIM assume a responsabilidade pelo erro e depois fica esperando para 
ver se o SERVIDOR da SEFAZ vai aprovar tal nota. 

 
Obs: A chave digitada acima não tem 44 dígitos mas era só um exemplo. 
 
Logo após será perguntado se deseja incluir outra nota: Responda Sim caso ainda tenha uma 
segunda nota a ser incluída no rol daquelas que originaram os produtos a serem devolvidos. 
Caso contrário responda = Não 
 
 
 
Caso ele faça a pergunta logo abaixo é porque quer saber se você deseja recuperar dados 
digitados como observação, natureza da operação, etc de uma tentativa anterior. 



 
 
Na figura abaixo você está entrando com os dados como número da nota, data da saída, 
natureza da operação entre outros. 
 

 
 
 
           
 
No campo Confirme o nº da CFOP: não se importe com o CFOP que aparece lá. O importante é a 
mensagem que tem que condizer com a nota que você está fazendo veja: DEVOLUÇAO NO ESTADO                   
 
Na observação coloque Devolução ref. NFs números tais e tais. Veja com seu contador a melhor 
mensagem e ali é livre prá escrever. 
 
 
 
A tela abaixo é prá ser preenchida caso você tenha respondido que deseja informar 
manualmente as bases de cálculo. Preencha segundo orientações do contador. 



 
 
Será uma tela dessa para cada produto. 
 
E na tela abaixo é o total geral dos impostos. 

 
 
 
Feito isso prossegue a nfe de modo normal 
 
 
 
 


