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Emissão de Nota Fiscal e Criação de Espelho

Consulte neste manual os procedimentos para emissão de Nota Fiscal para o
Walmart e as atividades relativas à Criação do Espelho de Nota Fiscal no Portal de
Fornecedores Não Revenda.
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1. Introdução e Recomendações Importantes
Com a implantação do Portal de Fornecedores Não Revenda em 2014 um novo processo de compras foi também implementado trazendo benefícios para
os fornecedores e para o Grupo tais como maior acurácia, consistência, qualidade das informações e agilidade ao processo - possibilitando desta forma
o cumprimento de prazos nas entregas de bens e serviços ao Grupo assim como do pagamento aos fornecedores.

1.1.

O que muda na emissão de Notas Fiscais para os fornecedores?

Pedido de Compras:
Os fornecedores somente deverão emitir suas Notas Fiscais caso tenham recebido um Pedido de Compras emitido pelo Grupo. Os pedidos
de compras poderão ser consultados no Portal de Fornecedores Não Revenda – consultar o manual “5 – Consultar e Acompanhar Pedidos
de Compra”.
As notas fiscais deverão ser emitidas para os itens, quantidades, valores e impostos constantes nos pedidos de compra e quaisquer
divergências e/ou incorreções provocarão a rejeição das notas fiscais, por exemplo, não serão aceitos itens com quantidade maior do que
aquelas constantes no pedido de compras.
Exceção: uma nota fiscal com quantidade menor que o pedido de compras poderá ou não ser aceita, ficando a critério do Grupo o aceite da
nota fiscal e tratamento de cada caso, por exemplo: entregas parciais para o pedido combinadas previamente entre Grupo e fornecedor.
Criação de Espelho de Nota Fiscal:
Após a emissão da nota fiscal, o fornecedor deverá acessar o portal para criar o espelho da nota fiscal e indicar a qual pedido de compras
refere-se a nota fiscal. Durante o processo de criação do espelho de nota, as informações da nota fiscal e pedido de compras serão comparadas
possibilitando analisar qualquer divergência ou incorreção.
Desta forma, o fornecedor poderá avaliar previamente motivos de rejeição de suas notas fiscais antes de enviar notas fiscais de serviços e
mercadorias ao Grupo agilizando o processo e o tratamento de erros.
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Notas Fiscais Eletrônicas de Materiais e GNFe:
O escaneamento de notas fiscais eletrônicas no sistema GNFe e validação da chave de acesso continua sendo mandatório para o processo e
deve ser efetuado ANTES da criação do espelho de nota no Portal de Fornecedores.
Neste caso, o processo de criação de espelho no Portal de Fornecedores será simplificado pois o Portal irá importar todos os dados da nota
fiscal do sistema GNFe (uma vez validado), sendo necessário somente atribuir o espelho ao pedido de compras para validação.
Notas Fiscais Não Eletrônicas, Serviços, Conhecimento de Transporte não eletrônico:
Para estes casos não será necessário o escaneamento de notas fiscais no sistema GNFe, mas será necessário efetuar o “upload” da nota
fiscal/conhecimento de transporte não eletrônico em formato PDF durante a criação do espelho de nota.no Portal de Fornecedores, assim
como informar os dados da nota fiscal e atribuir o pedido de compras Grupo.

1.2.

Recomendações Importantes

Lembre-se sempre de atender aos requisitos abaixo garantindo maior rapidez, qualidade, evitando erros e eventuais atrasos no pagamento.
 Acessar o Portal de Fornecedores Grupo rotineiramente: no portal você tem acesso a novas cotações de compras e também aos pedidos de
compras para os quais deverá emitir suas notas fiscais.
 Mantenha seus dados atualizados e suas senhas protegidas.
 Atenção: Incluir SEMPRE em suas notas fiscais o número do pedido de compras Grupo.
 Lembre-se: sem pedido de compra nenhuma fatura pode ser emitida contra o Grupo.
 Nunca enviar notas fiscais (serviços) ou notas fiscais/mercadorias sem criar o espelho da nota fiscal.
 NUNCA fature itens que não estejam no pedido de compra, mesmo que o valor total da nota fiscal seja igual ao do pedido.
 O espelho da nota fiscal criado com sucesso é a garantia do pagamento em dia.
 Antes de criar o espelho de nota fiscal de materiais, certifique-se de que o XML foi inserido no sistema GNF-e do Grupo.
 Antes de gravar o espelho certifique-se de que o mesmo está em conformidade com o pedido. Sua fatura DEVE ser igual ao pedido de compra.
 Confirme se a quantidade física de mercadorias está em conformidade com a nota fiscal emitida.
Walmart – Todos os direitos reservados
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Neste manual encontram-se as explicações detalhadas dos procedimentos relativos a criação do espelho de notas fiscais e conhecimentos de transporte.
Para outros procedimentos tais como atualização de seus dados cadastrais, criação de usuários de acesso, resposta de cotação de compras, consulta e
acompanhamento de pedidos de compras, consulte os demais manuais de fornecedores disponibilizados na página inicial do Portal de Fornecedores Não
revenda.

Leia com atenção todos os manuais disponibilizados no Portal de Fornecedores ANTES de efetuar qualquer atividade de
forma a minimizar dúvidas sobre os procedimentos.
No caso de dúvidas sobre acesso, entre em contato com o Grupo através da Central de Atendimento a Fornecedores.

Inicialmente, deve-se acessar o Portal de Fornecedores com seu
usuário e senha.
Atenção! por padrão, usuários de fornecedores homologados
Iniciam com “NR....”.
Se esqueceu sua senha, clique no link <Senha esquecida>.
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2. Criação de Espelho de Nota Fiscal
Na tela inicial do Portal de Fornecedores Não Revenda, inicialmente clique em <Nota Fiscal> ou em <Espelho de Nota Fiscal>.
Na tela seguinte clique em <Criar espelho>.
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Na primeira tela de criação do espelho será necessário selecionar qual tipo de nota (tipo de processo) se refere o espelho a ser criado.
A escolha do tipo correto é fundamental para as próximas etapas uma vez que em função do tipo escolhido serão determinadas quais informações devem
ser informadas pelo fornecedor. Por exemplo: o tipo “02-Nota Fiscal Eletrônica” (para materiais) efetua a importação automática dos dados da nota fiscal
do sistema GNFe evitando que estas informações precisem ser redigitadas pelo fornecedor, por outro lado o tipo “01-Nota fiscal não eletrônica” exige
que seja efetuado um upload do escaneamento em formato pdf da nota fiscal.
Atenção! Os tipos de nota disponíveis na tela são habilitados no cadastro de cada fornecedor. Caso o seu tipo de nota fiscal não esteja disponível,
entre em contato com o CAF – Central de Atendimento ao Fornecedor para solicitar a alteração de seus dados cadastrais (natureza de operação tipo de emissão de nota fiscal).

Código

Tipo de Nota Fiscal

Descrição

01

Nota fiscal não eletrônica

Nota Fiscal Manual ou modelo A1 talonário ou formulário continuo

02

Nota fiscal eletrônica

Nota Fiscal Eletrônica (DANFE, impressão com os dados da Nota Fiscal eletrônica),
arquivo eletrônico XML

03

Nota fiscal de serviço (Eletrônica / Não
Eletrônica)

Nota Fiscal de serviço (eletrônica/não eletrônica), emissão via internet para
eletrônica e emissão talonária para não eletrônica

05

Conhecimento de transporte

Conhecimento de Transporte não eletrônico

06

Conhecimento de transporte eletrônico

DACTE, impressão com os dados do Conhecimento de transporte eletrônico),
arquivo eletrônico XML
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2.1. Criação de Espelho de (01) Nota Fiscal Não Eletrônica, (03) de Serviço ou (05) Conhecimento de Transporte
Após a seleção dos tipos 01, 03 ou 05, clicar no botão

.

Na próxima tela deverá ser digitado o pedido de compras Grupo para o qual será criado o espelho de nota fiscal.
Para obter uma lista de pedidos basta preencher os campos pedido, tipo de pedido, CNPJ, datas ou empresa e clicar no botão
abaixo foi escolhido somente o número de pedido e a lista resultante contém somente um único pedido de compras.
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Marque (selecione) a linha do pedido correspondente e clique no botão

.

Após a localização do número do pedido, selecionar a linha do pedido que deseja criar o espelho
Clique no botão

.

Na próxima tela, os dados de cabeçalho são de preenchimento obrigatório: Nota Fiscal, Série, Data de Emissão, CNPJ emissor, CNPJ do destinatário.
Selecionar os itens do pedido que constam da Nota Fiscal clicando no checkbox
como no exemplo abaixo.
Para cada item, preencha os campos Unid (unidade), Qdt (quantidade), Valor Total, Base de Calculo de ICMS, Alíquota de ICMS, Valor do IPI e Alíquota de
IPI (se constarem da NF) e pressione a tecla ENTER.
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No caso da Nota Fiscal Não Eletrônica é obrigatória a inclusão do escaneamento da Nota Fiscal em formato PDF.
Para anexar o PDF clique no botão

, acesse a pasta onde se encontra o arquivo que deseja anexar ao espelho, selecione o arquivo PDF da

Nota Fiscal não Eletrônica e clique em abrir, como mostra figura abaixo.
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Selecionado o arquivo, clique no botão

, para que o arquivo em PDF fique disponível no pedido referente ao espelho em questão como mostra

figura abaixo.
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Após o preenchimento das informações e a inclusão do arquivo PDF, clique no botão

para que o espelho seja criado.

Caso não seja uma nota fiscal de serviços, o sistema irá gerar o número do espelho

conforme exemplo ao lado ou uma mensagem de erro no caso de divergências.

Para notas fiscais de serviço, o sistema irá solicitar confirmações a respeito do tipo de serviço e impostos retidos, descritos a seguir.
Walmart – Todos os direitos reservados
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No momento da criação do espelho da Nota Fiscal de serviço no Portal SAP BIS, você deve confirmar o tipo de serviço e impostos que serão retidos.
No caso de divergência entre o código de serviço da Nota Fiscal e o serviço descrito no Pedido de Compras, ou seja discordância do código, o espelho da
nota não poderá ser criado. Neste caso, você deve inicialmente avaliar se o seu cadastro deve ser regularizado assim como contatar o comprador Grupo
responsável pelo pedido de compras de forma a avaliar qual tratamento deverá ser dado ao processo.

Caso exista concordância co m relação ao código do serviço prestado, o sistema emitirá outra mensagem a respeito da confirmação sobre os valores dos
impostos retidos para sua nota fiscal.
Caso você não concorde com as retenções de impostos, na tela seguinte você pode justificar o motivo da discordância e propor a retenção que entende
como correta.
Estas
informações
serão
vinculadas à Nota
Fiscal
para
avaliação pelo time
de
revisão
fiscal do Grupo Brasil,
que poderá por
sua vez acatar total
ou
parcialmente
as
propostas.
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Finalizacão do espelho de nota
A mensagem abaixo será exibida uma vez que o espelho tenha sido criado com sucesso. Sem a criação do espelho, o serviço não poderá ser confirmado
pelo solicitante, e por consequência, liberar o pagamento da nota fiscal.

Esta mensagem ocorre em duas situações:
a) caso você tenha concordado com os impostos retidos ou
b) não tenha concordado com os impostos retidos mas tenha proposto os impostos conforme descrito anteriormente.

Observação: Casos especiais de retenção (com redução de base)
Para os serviços ou fornecedores que estão sujeitos a reduções específicas, como por exemplo obra civil, o sistema irá exibir uma mensagem informando
que a área fiscal Grupo irá avaliar a Nota Fiscal e a documentação de suporte para determinar as retenções devidas conforme a mesagem abaixo.
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2.2. Criação de Espelho de (02) Nota Fiscal Eletrônica e (06) Conhecimento de Transporte Eletrônico
A criação do espelho da Nota Fiscal Eletrônica e Conhecimento de Transporte Eletrônico terá como base os dados constantes do arquivo XML, ou seja, o
fornecedor apenas confirmará a criação do espelho e não precisará digitar todas as informações da Nota Fiscal/Conhecimento. Os dados da Nota
Fiscal/Conhecimento serão importados dos sistemas GNFe ou GCTe, conforme o documento.
Para que isso ocorra, ANTES da criação do espelho no Portal de Fornecedores Não Revenda, o fornecedor terá que disponibilizar o arquivo XML no sistema
GNFe (prática atual) e o Conhecimento de Transporte deverá ser validado no sistema GCTe.
Após a seleção dos tipos 02 ou 06, clicar no botão

.

Na próxima tela, preencha os campos: chave de
acesso, CNPJ, Nota Fiscal, série ou data de
emissão para a busca dos dados
constantes do XML e clique em

.

A não existência do documento validado nos
sistemas GNFe e GCTe provoca uma mensagem
de erro, caso contrário, note que os dados de
detalhe da nota fiscal são preenchidos
automaticamente e não permitem modificação.

Após este procedimento, clique em.
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No exemplo abaixo foi escolhido somente o número de pedido e a lista resultante contém somente um único pedido de compras.
Para obter uma lista de pedidos basta preencher os campos pedido, tipo de pedido, CNPJ, datas ou empresa e clicar no botão
Após a localização do número do pedido, selecione a linha do pedido que deseja criar o espelho e clique no botão
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Na próxima tela será necessário indicar quais itens do pedido de compras Grupo serao atendidos por esta Nota Fiscal.
Para isso selecione (marque) todos os itens constantes da Nota Fiscal clicando no checkbox
Após finalizar a indicação dos itens, clique no botão
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2.3. Tratamento de Erros
O que fazer quando mensagens de erro aparecerem?

 Confira todos os dados constantes do pedido de compras emitido pelo Grupo contra os dados constantes de sua Nota Fiscal/Conhecimento de
Transporte – a maioria das divergências poderão ser encontradas nas diferenças entre estes dois documentos.
 Para documentos não eletrônicos, verifique se a Nota Fiscal/Conhecimento foi corretamente escaneado no formato PDF.
Caso encontre erros nos dado digitados, clique em <Corrigir> e modifique os dados informados.
Caso encontre erros em sua Nota Fiscal/Conhecimento, reemita o documento e reinicie o processo.
Caso não esteja de acordo com os dados encontrados no pedido de compras Grupo, entre em contato diretamente com o comprador Grupo.
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3. Consulta e Eliminação do Espelho de Nota Fiscal
Na tela inicial do Portal de Fornecedores Não Revenda, inicialmente clique em <Nota Fiscal> ou em <Espelho de Nota Fiscal>.
Na tela seguinte clique em <Visualizar espelho>.
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Para obter uma lista dos espelhos criados, preencha os critérios de busca como por exemplo número do espelho, intervalo de datas, número do pedido
de compras Grupo, CNPJ do fornecedor, empresa, número da nota fiscal e série.
No exemplo abaixo foi digitado um intervalo de datas.
Clique no botão

.
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Para consultar um determinado espelho, clique sobre o número do mesmo (na cor azul sublinhado).
Exibição ou Eliminação do Espelho de Nota Fiscal:
Nesta tela é possível eliminar um espelho previamente criado de forma que possa ser criado um novo espelho para o pedido de compras. Para isso clicar
no botão <Eliminar>.
Atenção! O espelho de nota fiscal somente poderá ser eliminado SE A NOTA FISCAL AINDA NÃO FOI ENVIADA PARA O GRUPO!
Caso a nota fiscal e mercadoria já tenha sido enviada para o Grupo, entre em contato com o recebedor Grupo para que o mesmo efetue a rejeição
de Nota Fiscal.
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