O que é o XIP?
A IRKO desenvolveu o XIP - XML Integrity Pack
- com a ﬁnalidade de proporcionar aos assinantes
o monitoramento, a captura e a guarda dos XML's
dos documentos ﬁscais eletrônicos emitidos por
fornecedores/terceiros, CTE, cupom ﬁscal e próprios
de venda, transferências e baixa. Desta forma, o
destinatário do documento ﬁscal eletrônico toma
conhecimento de sua emissão antes mesmo que a
mercadoria chegue ao destino, evitando, inclusive, as
tentativas de fraude.
Além de manter os arquivos em um único local,
facilitando o acesso para atender quaisquer
necessidades, inclusive auditorias e ﬁscalizações,
que exigem armazenamento de forma lógica e
cronológica, o XIP permite também o acesso aos
arquivos XML' s de todas as notas ﬁscais eletrônicas e/ou
conhecimentos de transporte emitidos em face do seu
estabelecimento/CNPJ, de forma prática e segura.
Dentre todas as funcionalidades, destaca-se a
"Integridade SPED", que é o cruzamento de dados
entre os documentos ﬁscais eletrônicos armazenados
no XIP e a EFD ICMS IPI, possibilitando que a empresa
faça a regularização das obrigações ﬁscais, caso algum
documento tenha ﬁcado fora dos seus registros.
Quanto ao Manifesto do Destinatário, que é
considerado uma obrigação acessória pelo ﬁsco,
também é possível ser realizado através do XIP.
Assim sendo, o destinatário da NFe pode se
manifestar de acordo com os seguintes eventos:
• Conﬁrmação da Operação;
• Operação Não Realizada; e
• Desconhecimento da Operação.

WHAT IS XIP?
IRKO has developed XIP - XML Integrity Pack for the purpose of providing subscribers with the
monitoring, capturing and storage of XMLs of
electronic tax documents issued by ssuppliers/
third parties, CTE, coupons, transferences
and clearance. In such a way, the recipient of
an electronic tax document becomes aware of
its issuance even before the goods reach their
destination, avoiding even attempts at fraud.
In addition to keeping the ﬁles in a single place,
facilitating access to meet any needs including
audits and inspections, that demand ﬁling in a
logical and chronological way, it also allows access
to XML ﬁles of all electronic invoices and/or
bills of lading issued by virtue of the respective
establishment/CNPJ, in a practical and safe way.
Among all the functionalities, “SPED Integrity”
stands out, which is the crossing of data between
electronic tax documents stored in XIP and EFD
ICMS IPI, allowing the company to regularize tax
obligations should any document remain out of its
records.
As for the Recipient Acknowledgement process,
which is considered an ancillary obligation by tax
authorities, it is also possible to be performed
through XIP. Therefore, the recipient of an
Electronic Invoice (NFe) can express himself/
herself according to the following events:
• Conﬁrmation of Operation;
• Operation Not Performed; and
• Unaware of the Operation.

Por ﬁm, todas as informações dos documentos
ﬁscais eletrônicos podem ser extraídas em XLS e/ou
consultadas com apenas um clique.

Finally, all information contained in electronic
tax documents can be extracted in XLS and/or
consulted with just one click.
XIP is perfect for bringing agility and efﬁciency
between IRKO and its clients.

O XIP é perfeito para trazer agilidade e eﬁciência
entre a IRKO e o cliente.

For further information, please consult our sales
department, or if you prefer, schedule a visit from
our consultants for a XIP presentation.

Para maiores informações faça uma consulta a nosso
departamento comercial, ou se preferir agende uma
visita de nossos consultores para apresentação do XIP.
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