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FCI – Ficha de Conteúdo de Importação  
� Preenchimento e Transmissão 
 

Para que seja possível o preenchimento da FCI – Ficha de Conteúdo de Importação, é necessário que tenha em 
mãos os seguintes dados: 

CONTRIBUINTE: 

• Razão Social 

• Endereço 
• UF 

• Município 

• CNPJ 

• Inscrição Municipal 

 

 MERCADORIA: 

• Descrição da Mercadoria 
• Código NCM 

• Código da Mercadoria 

• Código GTIN (não é obrigatório) 
• Unidade de Medida 

• Valor da Parcela Importada 

• Valor da Saída Interestadual 

Acesse o site www.fazenda.sp.gov.br/fci escolha a opção “Download” e baixe o “Programa Validador 

FCI”. 

Exemplo: 
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Efetue a Instalação do Software, a assim poderá iniciar a utilização do Programa Validador: 

Exemplo: 

 

Clique em “Novo” e preencha os Dados do Contribuinte conforme solicitado. 

Clique em “Adicionar” e inicie o Processo de Cadastro da FCI: 

Exemplo: 

 

A Unidade de Medida deve ser consultada no Manual presente no site www.fazenda.sp.gov.br/fci. 

Não deve haver arredondamento na porcentagem do C.I – Conteúdo de Importação. 
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É possível adicionar diversas FCI’S no mesmo arquivo de transmissão. 

Após Finalizar as FCI’S clique em “Gravar”. Através da opção “Ficha(s)” você pode visualizar a pasta onde o 
arquivo foi salvo.  

 

Exemplo: 

 

Clique em “Abrir” e escolha o arquivo desejado.  

Logo em seguida clique em “Validar” (para Validação é necessária Certificação Digital, sendo aceita somente o 
tipo “e-CNPJ”). 

Exemplo: 

 

O Programa apresentará o “Resumo da Validação”. 
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Os Erros devem ser analisados caso a caso. (se existirem) 

Após o Arquivo ser Aceito, clique em “Gerar” e logo em seguida na opção “Transmitir”. (é necessário que tenha 
instalado o TED – Transmissão Eletrônica de Documentos, presente para Download no site 
http://www.fazenda.sp.gov.br/download/downsint.shtm) 

 

Exemplo: 

 

 

O Arquivo FCI deve ser direcionado a UF onde está domiciliado o Contribuinte que realizou o Preenchimento. 
Clique em enviar. 

Exemplo: 

 

 



APPROBATO & FISCHER CONTABILISTAS ASSOCIADOS 

Página 5 de 8 

 

O Programa irá gerar um Comprovante de Transmissão (Você deve guardar uma cópia do mesmo). 

Voltando ao Sistema da FCI você deve escolher a opção “Recibo...”, (...) 

Exemplo: 

 

(...) para visualizar os dados referentes à transmissão. 

Exemplo: 
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Acesse o site https://www.fazenda.sp.gov.br/fci , escolha a opção “Acesso Sistema FCI” e realize o acesso via 
Certificado Digital. Escolha a opção, “Consulta”, “Consulta Privada”. 

Pode ser informado o número do Protocolo presente no Recibo (conforme imagem anterior), ou pode ser 
realizada com os dados solicitados abaixo. 

Exemplo: 

 

 

Quando clicar em “Consultar” deverá aparecer o Resultado conforme abaixo: 

Exemplo: 

 

 

Clicando na opção “Consulta FCI’s” aparecerá o Detalhamento das Fichas e Produtos, e assim você terá acesso 
ao “Número de Controle da FCI” conforme imagem acima. 
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Para “Consulta Pública” acesse http://www.fazenda.sp.gov.br/fci/ , escolha a opção “Acesso Sistema FCI”, 
“Consulta Pública”. 

 

 

Para “Consulta Pública” é necessário informar o número da FCI completa com letras, números, e hifens. 

Exemplo: 

A3F1D0A2-16CB-4DF1-816E-F062A515035B 

 

 

FCI Preenchida e Transmitida. Pronta para uso na Nota Fiscal Eletrônica. 

 

 

  



APPROBATO & FISCHER CONTABILISTAS ASSOCIADOS 

Página 8 de 8 

 

NF-e – Nota Fiscal Eletrônica 

 

 Abaixo, modelo de NF-e indicando o local adequado para Preenchimento das 
Informações da FCI. 

 

Exemplo: 

 


