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CONFIRA O QUE FOI ATUALIZADO NO EMISSOR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E) 

| VERSÃO 4.01_SEBRAE_B028 (31/10/2019) 

 

1º. Possibilidade de emissão de nota fiscal por CPF e Inscrição Estadual. 

No cadastro do emitente, aparecerá a possibilidade de selecionar CPF assim como está prevista na Nota Técnica 

2018.001 - v 1.00. 

 

Confira na imagem abaixo. 

 

 

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=9OYnBfONR2s=
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=9OYnBfONR2s=
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2º. Acréscimo da sexta modalidade (“6 - Valor da Operação”). 

Para determinação da base de cálculo de ICMS ST para os grupos de tributação ICMS 10 e ICMS 30 assim como 

está prevista na Nota Técnica 2019.001 - v.1.20 - Publicada em 20/08/2019 

Dentro de PRODUTOS E SERVIÇOS em TRIBUTOS / ICMS existirá a nova modalidade. 

 

Referência da Nota Técnica 

 
 

Confira na imagem abaixo o local da nova modalidade no emissor: 

 
ICMS 10 

 

 

 

 

 

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=FWk9lTPq5t0=
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ICMS 30 

 

 

3º. Novo ícone do Emissor (nova identidade visual). 
 

 

 

 

4º. Criação de um campo obrigatório que vincula um CPF ao CNPJ que utiliza o Emissor. 

Para liberar o botão “ACEITO” desça a barra de rolagem até o final (lendo todo o termo de aceite).  

Conforme imagem abaixo. 
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SOLUÇÕES DE PROBLEMAS E ERROS NO EMISSOR  

 

Dificuldade de acesso a emissor de nota fiscal (problemas ao abrir o programa) 

Durante a semana da atualização, poderão ocorrer dificuldades de acesso ao emissor devido ao alto tráfego de 

downloads.  Caso esteja com alguma dificuldade em abrir o emissor, recomendamos que abra o programa em Modo 

Offline. 

Veja abaixo: 

Opção 01: Desabilite momentaneamente a internet do computador e tente abrir o emissor normalmente; 

Opção 02: Se não abrir, tente pelo Visualizador de cache do Java, disponível dentro do Painel de Controle do Java, na 

aba GERAL / botão EXIBIR. 

 

Após abrir o emissor, LEMBRE-SE de ativar novamente a internet para TRANSMITIR a NF-e  

 

Importante! 

Caso tenha dificuldades em atualizar o Emissor de NF-e, recomendamos que tente realizar a atualização 

fora do horário comercial (das 8h às 18h). 
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Tutorial para fazer o Backup no Emissor NF-e 

Abra o programa do Emissor NF-e, sem iniciar a empresa, vá direto no menu SISTEMA e selecione BACKUP e siga a 

sequência de LOCALIZAR uma pasta para o arquivamento e posterior utilização do RESTAURAR se for necessário. 

Confira a imagem abaixo.  

 
 

 

Se o Emissor NF-e não pediu para atualizar 

I. Faça imediatamente o backup do seu emissor e exporte os XML do das notas para arquivamento fora do 

emissor; 

II. Acesse ao painel de controles do Java e desinstale o emissor (isso não faz o emissor perder as informações da 

pasta DATABASE); 

 

Não sabe como acessar o Painel de Controle do Java e desinstalar o emissor?  

Siga os passos na figura e se precisar, confira abaixo as orientações abaixo (descritivo).
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Descritivo:  

1 – Acesse PAINEL DE CONTROLE DO COMPUTADOR  

2 – pesquise JAVA  

3 – abra JAVA  

4 – será aberto PAINEL DE CONTROLE JAVA  

5 – na aba GERAL  

6 – clique em EXIBIR  

7 – no visualizador de cache selecione o emissor com o botão direito  

8 – selecione EXCLUIR  

9 – após a exclusão clique em FECHAR e na próxima tela, feche o PAINEL DE CONTROLE JAVA 

 

III. Acesse à página dos emissores http://emissores.sebrae.com.br e clique na opção desejada 

 

 
 

IV. Proceda com a instalação normalmente (faça o download e em seguida clique duas vezes no arquivo baixado, 

dê as devidas permissões de segurança para a finalização da instalação) 

 

 

Possíveis rejeições para emitentes que podem ocorrer para utilização do CPF e Inscrição Estadual 

Rejeição 495 - CPF do Emitente com Série incompatível  

Rejeição 244 - Processo de Emissão pelo Contribuinte incompatível com a Série da NF 

 

Solução: insira um número de série entre 920 – 969 [Nota Técnica 2018.001 - v 1.00] 

 
 

 

Para mais informações e orientações a respeito do Emissor de NF-e acesse 

emissores.sebraesp.com.br 

http://emissores.sebrae.com.br/
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=9OYnBfONR2s=
http://emissores.sebraesp.com.br./

