
NOTA FISCAL ELETRÔNICA 4.0 
 

As necessidades de alteração de leiaute da NF-e são agrupadas durante um tempo e 
acabam compondo uma versão nacional anual, ou a cada dois anos. O objetivo é evitar 
alterações freqüentes do leiaute da NF-e, de maneira a diminuir a necessidade de manutenção 
nos sistemas de emissão de NF-e para as empresas e para as SEFAZ. A exceção a esta regra é 
motivada pelas adaptações necessárias na mudança de legislação, que normalmente têm um 
porte menor, mas que também devem cumprir um cronograma capaz de ser observado pelas 
empresas e pelas SEFAZ autorizadoras.   

MUDANÇAS TECNOLÓGICAS - NFE 

Definição do protocolo TLS 1.2 ou superior como padrão de comunicação, considerado mais 
seguro que os anteriores SSL 3.0 e o TLS 1.0. 

 

 

 

 

Novas Regras e Mudanças no Layout 

As principais mudanças documentadas nesta versão relacionadas com o layout da NF-e 
são:  

 Retirado o campo indicador da Forma de Pagamento do Grupo B.  

Foi passado o indicador da forma de pagamento da NFE para o campo “Dados Adicionais” no 
Danfe. 



 

 

 Inclusão no campo refNF da opção 2 = Nota Fiscal modelo 02, que possibilitará 
referenciar este modelo de documento no Grupo Documentos Fiscais Referenciados.   
 

 
 
 
 

 No campo Indicador de presença “indPres” foi incluída a opção 5 (operação presencial, 
fora do estabelecimento, utilizada no caso de venda ambulante), no Grupo 
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica  
 

 

 

 

 



 Criação de novo grupo “Rastreabilidade de produto”(Grupo I80) para permitir a 
rastreabilidade de qualquer produto sujeito a regulações sanitárias, casos de 
recolhimento/recall, além de defensivos agrícolas, produtos veterinários, 
odontológicos, medicamentos, bebidas, águas envasadas, embalagens, etc., a partir da 
indicação de informações de número de lote, data de fabricação/produção.  
 

Foi acrescentada em todos tipos de estabelecimentos (Loja, Posto, Ótica, Farmácia, 
Supermercado, Restaurante, Agropecuária, Administradora de Consórcios, Construtora, Pré-
moldados e Distribuidora) a opção de lançar os lotes dos produtos na entrada de notas fiscais 
e saídas de notas. A opção de lançar lote do produto antes no sistema, estava configurada 
apenas para os tipos de estabelecimentos: Farmácia e Agropecuária. A aba lotes foi 
acrescentada também como default no cadastro de produtos. 

 

 

 

Código de agregação: é um código único gerado para a mercadoria, possibilita que todas as 
etapas do processo (transporte, armazenagem, venda, etc) possam rastrear o produto de 
forma unificada.  

O foco é a rastreabilidade de qualquer produto sujeito a regulações sanitárias, casos de 
recolhimento/recall, além de defensivos agrícolas, produtos veterinários, odontológicos, 
medicamentos, bebidas, águas embasadas, embalagens, dentre outros casos. Com os novos 
campos é possível ter um controle de quando um produto foi fabricado, informação de 
quando irá vencer e a identificação de lote e quantidade. 

 

 

 

 

 

 



 

 Inclusão de campo para informar o Código ANVISA (id:K01a) no grupo específico de 
Medicamentos. 

 

*O código ANVISA é o registro MS lançado para o produto. 

 Inclusão de campos no Grupo Combustível para que sejam informados os percentuais 
de mistura do GLP (id: LA03a, b e c) e a descrição do código ANP (LA03).  

 
No cadastro de produto/aba adicionais, no campo “Código ANP” é possível lançar os 
percentuais de mistura do GLP. 
 

 
 



Conforme nota técnica, as tag´s<pGLP>, <pGNn> e <pGNi> deverão ser geradas apenas para o 
produto com ANP "210203001 – GLP". 
 

 

 Acrescentada a opção de informar o Grupo de Repasse do ICMS ST (ID: N10b) nas 
operações com combustíveis quando informado CST 60  
 

Sempre quando for feita nota fiscal para combustível com códigos ANP (210203001, 
320101001, 320101002, 320102002, 320102001, 320102003, 320102005, 320201001, 
320103001, 220102001, 320301001, 320103002, 820101032, 820101026, 820101027, 
820101004, 820101005, 820101022, 820101031, 820101030, 820101014, 820101006, 
820101016, 820101015, 820101025, 820101017, 820101018, 820101019, 820101020, 
820101021, 420105001, 420101005, 420101004, 420102005, 420102004, 420104001, 
820101033, 820101034, 420106001, 820101011, 820101003, 820101013, 820101012,  
420106002, 830101001, 420301004, 420202001, 420301001, 420301002, 410103001, 
410101001, 410102001, 430101004, 510101001, 510101002, 510102001, 510102002, 
510201001, 510201003, 510301003, 510103001, 510301001) utilizando o CST 060 é  
obrigatório o preenchimento do Grupo Repasse  de ICMS ST 
 

 
 
Os valores a serem lançados do repasse icmsst, devem ser informados pela contabilidade. 

 
 
 



 Inclusão de campo no Grupo Total da NF-e  para informar o valor total do IPI  (id: 
W12a)  no caso de devolução de mercadoria por estabelecimento não contribuinte 
desse imposto  
 

Este caso se aplica a estabelecimentos que recebem mercadorias tributadas com IPI e ao 
fazerem a devolução da mercadoria não podem lançar e destacar o valor do IPI. Assim foi 
criada a o campo “Tributos Devolvidos” para informar o percentual de quantidade do produto 
devolvido de acordo com a nota de entrada. Ex: nota fiscal com quantidade 10 produtos. Será 
devolvido somente um produto com quantidade 2, então o percentual a ser lançado será de 
20%. Logo lança o valor o ipi a ser devolvido e o motivo da devolução da mercadoria. 

 

Só pode ser lançado valor no campo “Tributos Devolvidos”, quando o cfop utilizado na nota 
estiver configurado como “Devolução” 

 

 
 
 

 Alterado Grupo X- Informações do Transporte da NF-e com a criação de novas 
modalidades de frete (id: X02).  

Implementação de mais dois itens de Modalidade do frete 3=Próprio/Remetente e 
4=Próprio/Destinatário 

 

 

 

 



 

 

 

 Alteração do nome do Grupo “Formas de Pagamento" para “Informações de 
Pagamento” com a inclusão do campo valor do troco (id: YA09). O preenchimento 
deste grupo passa a ser possível também para NFe, modelo 55. 
 

As formas de pagamento deverão ser referenciadas para tipo de pagamento Nfe. No 
cadastro\Financeiro\Tipo de Pagamento\Aba Saídas\ Campo Tipo de Pagamento NFe, neste 
local será referenciado o tipo de pagamento vinculado na nota. 

Quando lançar uma nfe com forma de pagamento “A prazo” as duplicatas aparecem na nota 
apenas se estiver configurado no tipo de pagamentona aba “Saídas”como “Prazo”. 

 

 
 
 
 
 

 



 Para notas fiscais com finalidade devolução é obrigatório informar uma forma de 
pagamento que este referenciada no tipo de pagamento nfe “Sem Pagamento” 
 

 
 

 Criação de campos relativos ao FCP para operações internas ou interestaduais com ST. 
Altera o leiaute da NF-e para identificar o valor devido em decorrência do percentual 
de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza, previsto na Constituição Federal, no 
Art. 82 do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nas operações 
internas ou nas operações interestaduais com Substituição  Tributárias, não atendidas 
pelos campos criados no Grupo de Tributação do ICMS para a UF de destino.  

 

Na saída de notas fiscais foi criada a aba “FCP” que é possívellançar campos relativos ao FCP 
(Fundo de Combate a Pobreza) para operações internas ou interestaduais com ST. 

 

Para verificar se seu estabelecimento é obrigatório lançar o Fundo de Combate a Pobreza, 
deve ser feita uma consulta com a contabilidade. Pois o FCP possui uma legislação diferente 
para cada Estado. Quando for obrigatório o lançamento do FCP na empresa verificar com o 
contador quais campos preencher na aba FCP que varia de acordo com cada CST/CSOSN 
utilizada no lançamento das mercadorias. 

 Validação GTIN 

Validação do GTIN (Código de Barras) A nova versão também traz a obrigatoriedade de 
preenchimento dos campos cEAN e cEANTrib (código de barras). Eles serão validados de 
acordo com o Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) mantido pela GS1 que controla o Cadastro 



Devem ser preenchidos um dos códigos GTIN (GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14, antigos 
códigos EAN, UPC e DUN-14) de acordo com o produto. Para produtos que não possuem 
código de barras com GTIN, deve ser informado o literal “SEM GTIN”. Nos demais casos, 
preencher com GTIN contido na embalagem com código de barras. 

 

 

 

 

 

 Indicador de Escala Relevante 

O Indicador de Escala Relevante é um novo campo na NF-e, nele indica-se bens e mercadorias 
que podem não se submeter ao regime de Substituição Tributária. 

Ele foi instituído de acordo com o Convênio ICMS 52/2017. 

Cláusula vigésima terceira Os bens e mercadorias relacionados no Anexo XXVII serão 
considerados fabricados em escala industrial não relevante quando produzidos por contribuinte 
que atender, cumulativamente, as seguintes condições: 

I – ser optante pelo Simples Nacional; 

II – auferir, no exercício anterior, receita bruta igual ou inferior a R$ 180.000,00 (cento e 
oitenta mil reais); 

III – possuir estabelecimento único; 

IV – ser credenciado pela administração tributária da unidade federada de destino dos bens e 
mercadorias, quando assim exigido. 

 

Os produtos passíveis da indicação Fabricados em escala industrial não relevante estão 
disponíveis na Tabela CEST atualizada. Nela há uma coluna Anexo XXVII onde podem ser 
filtrados apenas os códigos que se enquadram na determinação da Sefaz. De toda forma 
consulte o contador responsável pela sua empresa para identificar quais as condições acima 
determinam se o produto é produzido em Escala Relevante ou Não. 

 

 

 

 



Como o Indicador de Escala Relevante é usado na NFe? 

O contribuinte deve indicar no cadastro de NCM do produto 

S – Produzido em Escala Relevante; 

N – Produzido em Escala NÃO Relevante. 

 

 

 

Quando o produto estiver configurado como “Produzido em escala não relevante”, deve ser 
informado o CNPJ do fabricante do produto e o código do benefício. 

 

 

 

 Grupo X. Transporte da NF-e 

Se operação interestadual, não informar os Grupos Veiculo Transporte e Grupo Reboque. 
Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas 
operações internas se o Município do Emitente for diferente do Município do Destinatário. 

868 - Rejeição: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados. 

Caso essa rejeição apareça no momento da transmissão da nota fiscal, deve-se retirar a placa 
na aba “Transportador/Volumes Transportados” e coloca-la nos dados adicionais caso seja 
necessário (Verificar com o setor contábil). 


