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PROCESSO:

DEPARTAMENTO FISCAL

TAREFA:
CONSULTAR O DANFE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-e) ATRAVÉS DO SITE BRASIL CONTÁBIL
ATIVIDADES CRÍTICAS
O QUE FAZER
1. Acessar o site
www.brasilcontabil.com.br;

COMO FAZER
1.1 Após acessar a página do site www.brasilcontabil.com.br, na aba empresa clique na
opção DAR CONTA CORRENTE - Sefaz.

Através desta Instrução de
Trabalho – IT, você poderá
verificar os Danfe´s que são
notas fiscais eletrônicas em
meio físico, em formato em
PDF, tanto quanto as Nf-e
emitidas por sua empresa,
quanto as nf-e´s de entradas
emitidas
por
seus
fornecedores.

Obs.: Para a execução
dessa tarefa, você terá que
ter em mãos, o número da
chave de acesso ou o
arquivo XML da nf-e que
deseja consultar.

1.2 - Depois de clicado em CONSULTAR NOTA FISCAL ELETRÔNICA você será
automaticamente direcionado a página da WebDanfe, portal de emissão de notas, onde você
poderá alternar a consulta de notas, através de duas opções, a primeira opção é através do
arquivo XML e a segunda opção é através do nº da chave de acesso da nota, conforme
mostra a figura a seguir:
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2 – Consultar Nota Fiscal
Eletrônica através do arquivo
XML.

2.1 - Para esse tipo de consulta será necessário que estejam salvos os arquivos XMLs da
NF-es que se deseja consultar.Dê um clique no botão ESCOLHER ARQUIVO, conforme
mostra a figura a seguir:

OBS: Todos os Emitentes de
Nota Fiscal Eletrônica são
OBRIGADOS a enviar os
arquivos
XML aos
seus
respectivos destinatários, de
acordo com o Ajuste SINIEF
8, de 09/07/2010;
Todas as compras realizadas
pela
empresa
deverão solicitar
que
o
fornecedor, cadastre o email
da empresa para o envio do
arquivo
XML
da
compra efetuada.

A imagem ao lado
demonstra o ícone do
arquivo XML, que é o
arquivo da Nf-e que
deverá
ser
selecionado.

OBS: Sugerimos que seja criada
uma pasta específica para a
guarda dos arquivos XML´s,
contendo subpastas nomeadas
como nf-e de entrada e nf-e de
saída, separados por meses. Por
exemplo:
PASTA
XML

XML DE
ENTRADAS

XML DE
SAÍDAS
JAN
FEV
MAR

2.2 - Após clicar no botão ESCOLHER ARQUIVO, você deverá selecionar a pasta onde
estão salvos no seu computador os arquivos XML das NF-es que você deseja consultar,
selecionar o arquivo XML e clicar no botão ABRIR, conforme mostra a imagem a seguir:
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2.3 - Depois de selecionar o arquivo XML específico você deverá clicar no botão GERAR
DANFE EM PDF, conforme figura a seguir:

2.4 - Observe que o sistema fará a emissão do Danfe em formato PDF, conforme a seguir:
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3 - Consultar Nota Fiscal
Eletrônica através do número da
chave de acesso da nota.

3.1 Na tela inicial do Webdanfe, coloque o cursor do mouse sobre o menu CHAVE DA NFE, e digite os 44 dígitos correspondentes a chave de acesso da nf-e desejada, não será
necessário separar a numeração por espaços, virgulas, pontos e etc. Veja, conforme mostra
a figura a seguir:

OBS: Você encontrará a
chave de acesso da nota na
parte superior da nota fiscal
composta por 44 dígitos,
abaixo do código de barras.
Conforme a seguir:

3.2 Depois de digitado os 44 dígitos correspondente a chave de acesso da nf-e, você deverá
clicar no botão GERAR DANFE EM PDF, conforme figura a seguir:
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3.3 Observe que o sistema fará a emissão do Danfe em formato PDF, conforme a seguir:

