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1.

Descrição

Este Procedimento Operacional Padrão define como enviar uma carta de correção para SEFAZ pelo
APLWeb.

2.

Responsáveis:

Relacionar abaixo as pessoas que detém papel primário no POP, dentro da ordem em que a atividade é
executada, preferencialmente incluir dados de contato como e-mail e telefone.

a. LISTA DE CONTATOS:
Nº

Nome

Telefone

E-mail

Titular:
1
Substituto:
Titular:
2
Substituto:

3.

Requisitos:

É necessário estar conectado com usuário e senha que tenha permissão para acessar as opções abaixo
descritas.
4.

Atividades

Vejamos agora enviar uma carta de correção para SEFAZ pelo APLWeb.
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Passo 1. No menu topo , clique na opção “Financeiro”.

Passo 2. Para localizar a nota a qual você enviará a carta de correção, vá ao menu lateral “Faturas a
clientes” e clique em “Analise de faturamento”.

Passo 3. Ao clicar nessa opção, aparecerá uma lista de todas as faturas. Selecione a nota que você
deseja enviar a carta.

Você poderá fazer alguns filtros para facilitar a busca. Veja a seguir:
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Passo 4. Após abrir a ficha da fatura, no final da página estarão algumas opções relacionadas ao envio da
nota. Clique na opção “Correção” para enviar a carta.

Passo 5. Ao clicar nessa opção, aparecerá um pequeno formulário pedindo o texto de correção.
Preencha-o e em seguida clique na opção “Confirmar” e a carta será enviada.

OBS1: Para que o campo “Texto da Correção” seja aceito, é necessário uma justificativa com, no mínimo,
quinze caracteres.
OBS2: Você poderá imprimir a carta caso seja necessário. Basta clicar na opção “Imprimir Cce” que só
será habilitada depois de enviá-la.

Material de Suporte:
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=completa&tipoConteudo=XbSeqxE8pl8
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