GNRE
(Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais)

O que é GNRE e para que serve?
É um documento para operações de vendas que são feitas para fora do estado de produção do produto, sujeitas à
substituição tributária. A GNRE é para recolhimento de ICMS em outros Estados quando o remetente NÃO possuir
uma Inscrição Estadual no estado de destino da mercadoria. O valor da guia deverá ser pago antes de enviar a
mercadoria, pois a mesma deverá acompanhar o produto vendido.

Vejamos como configurar o Fortes Financeiro para emissão da GNRE:

1º Passo:
No cadastro da configuração de emissão de notas fiscais – o certificado deverá está instalado numa pasta da rede e
configurado como certificado remoto;

Obs.: Não precisa informar nada no campo Token Gnre, o sistema preencherá automaticamente ao finalizar o
cadastro.

2º Passo:
Informar o código do produto e o código da receita na aba itens da nota fiscal;

Site para consultar o código do produto e o código da receita, lembrando que os códigos mudam de UF para UF.
http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/consultarTabelas.jsp

>>> Consulta de Tabelas / Produtos

3º Passo:
Emitir a nota fiscal e junto será emitida a GNRE;




Caso não queira aguardar o retorno da SEFAZ pode clicar no botão cancelar e depois consultar o status da
GNRE;
Pode emitir a guia a partir de uma nota fiscal autorizada;



Como também imprimir.

No botão opções temos a mesma função;

Nas colunas da tela da nota fiscal temos como saber o status da GNRE

Clicando em Contexto temos como filtrar o status da GNRE;

Modelo de impressão da GNRE (imprime em duas vias);

Algumas observações:


Não existe a opção para cancelamento da guia. As guias não pagas serão canceladas pelo próprio sistema.
Você pode gerar a mesma guia corrigida novamente sem problemas. Lembrete: As guias não pagas, não
geram obrigação com o fisco;



Se a guia for gerada em contingência o pagamento pode ser efetuado normalmente e posteriormente será
repassada para a UF favorecida;



O sistema NÃO irá gerar GNRE pelo certificado A3;



O layout da guia NÃO poderá ser editado;



Se utilizar a opção de emitir várias notas fiscais, o sistema também emitirá as respectivas guias;



O arquivo em PDF da GNRE ficará salvo na pasta autorizada na NF-e;

