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ATENÇÃO! 

Esta versão corrigiu erros que impossibilitavam a visualização de alguns campos, inseriu novos campos 
e opções de seleção para atendimento às NT 2020.005 e 2020.006 em atenção aos nossos mais 
variados tipos de empresas clientes que fazem uso do emissor de forma contínua ou esporádica 
devido ao atendimento abrangente das finalidades de emissão possíveis na NF-e (mod. 55). 

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

PRODUÇÃO | “VERSÃO 4.01_SEBRAE_B034” 

1.  Ajuste na versão de produção do emissor na opção “99–outros” que compõem os meios de pagamentos 

(campo: tpag) 

A atualização trouxe o campo “Descrição do meio de pagamento” (campo: xPag) para o responsável pelo 
preenchimento consiga inserir a descrição do meio de pagamento da respectiva operação da nota fiscal 
emitida com a seleção da opção “99 - Outros” na listagem de códigos de Meio de Pagamento (campo: tPag). 
Encontramos as orientações do Grupo Informações de Pagamento (YA) na página 8 da Nota Técnica 
2020.006 - v.1.30 - Publicada em 28/07/2021 publicada no portal www.nfe.fazenda.gov.br.  
 

 
 
Confira o local do novo campo para inserir a descrição na imagem logo abaixo: 

 

Ao tornarmos disponível esse campo para preenchimento quando selecionada a opção “99 – Outros”, será 
possível emitir as notas fiscais na versão de produção atendendo a regra de validação 441, apresentada no 
quadro ajustado abaixo: 

 

Fonte: Nota Técnica 2020.006 - v.1.20 - Publicada em 16/03/2021 - Republicada em 17/03/2021 publicada no portal 

www.nfe.fazenda.gov.br 
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2.  Atualizações para atendimento de novos campos da NT 2020.005 

 Criação de dois novos campos para inserção de códigos de barras interno (cBarra <I03a> e cBarraTrib 

<I12a>) sem validações, nos casos de códigos diferentes do padrão GTIN usados pelo emitente e pelo 

destinatário. ATENÇÃO: Não confundir estes novos campos com os que já existem (EAN e EANTrib), 

pois conforme especificado na NT2017.001, os campos cEAN (I03) e cEANTrib (I12) devem ser utilizados 

exclusivamente para informação de códigos GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo 

código EAN. 

 
 

 No contexto de documentos gerados na importação, existiram ajustes com introduções de novos 

códigos para identificação de vias de transporte internacional; ajustes de quantidade; de 

nomenclatura; possibilidade de registrar itens da Declaração Única de Importação (DUImp) e não mais 

apenas adições a documentos de importação e alterações no tipo de informação para identificação do 

ato concessório de Drawback e seu respectivo aumento de tamanho. 

 
 



4 

 

 Para informações ligadas aos Grupos de Tributação (ICMS=10, 70 e 90) das empresas de Regime 

Tributário Normal (diferente do Simples Nacional) foram criados campos destinados à composição do 

Valor do ICMS-ST desonerado. 

 

• ICMS 10: 

 

• ICMS 70: 
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• ICMS 90: 

 

 

3.  Ajustes dos campos para melhor leitura das opções na atualização anterior 

Já estavam disponíveis na versão de homologação a possibilidade de atendimento a algumas regras que 
interrelacionam os campos “Indicador de intermediador/marketplace” e “Tipo de Atendimento” utilizado 
como o indicador de presença (campo: indPres) na emissão da nota. Por este motivo foi importante 
espelhar na versão de produção a correção do campo para atendimento às várias máquinas. Com a 
correção do tamanho do campo muitos computadores conseguirão apresentar o texto por inteiro 
facilitando sua leitura e seleção, sem que o computador tenha que sofrer algum tipo de ajuste de 
compatibilidade em seu monitor ou que o usuário tenha em mãos o manual de leiaute dos campos da NF-
e (mod. 55) disponibilizado no portal da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br menu Documentos opção 
Manuais1). 

 
 

A seleção do campo “Indicador de intermediador/marketplace” (campo: indIntermed) deve ser 
considerada de acordo com as observações da Nota Técnica 2020.006 - v.1.20 e regras de validação criadas 
para preenchimento do campo indPres com os códigos 1=Operação presencial; 2=Operação não presencial, 

 
1 Manual que traz informações e orientações referentes aos campos da NF-e (mod. 55) ------> Anexo I - Leiaute e Regra de Validação - NF-

e e NFC-e publicado em www.nfe.fazenda.gov.br no menu Documentos opção Manuais. 
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pela Internet; 3=Operação não presencial, Teleatendimento; 4=NFC-e em operação com entrega a domicílio; 
9=Operação não presencial, outros. (obs.: o emissor não emite o documento NFC-e (mod. 65) por isso, não 
está disponível para seleção o código 4 = NFC-e em operação com entrega a domicílio) 
 

 
Fonte: Nota Técnica 2020.006 - v.1.20 - Publicada em 16/03/2021 - Republicada em 17/03/2021 publicada no portal 
www.nfe.fazenda.gov.br 

 

Vale complementar que a Nota Técnica 2020.006 v1.30 postergou a data da obrigação para validação da 

regra B25c-10 (rejeição 434) só passará a ser exigida a partir de 23/08/2021 para o ambiente de 

homologação e 04/04/2022 para produção. 

 

Fonte: Nota Técnica 2020.006 - v.1.30 - Publicada em 28/07/2021 publicada no portal www.nfe.fazenda.gov.br 

 

1. EM MUITOS ESTADOS, ALGUMAS REJEIÇÕES PODEM AINDA NÃO OCORRER, RESTANDO APENAS 

CONTINUAR EMITINDO SUA NOTA COMO DE COSTUME.  

 
Fonte: Nota Técnica 2020.005 - v. 1.20 - Publicada em 29/06/2021 - publicada no portal www.nfe.fazenda.gov.br  
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Dando continuidade à nossa intenção de melhorar a ferramenta que já atende à todo Brasil. No momento 
da primeira impressão do DANFE após esta atualização aparecerão duas janelas. Na primeira o usuário dará 
uma nota para a ferramenta – “Emissor NF-e”. Na segunda janela poderão ser informadas não só as 
impressões obtidas que motivaram a nota como também as possíveis sugestões para melhorias na 
ferramenta. 
 

Atenção!! Estas janelas se abrirão apenas uma vez de acordo com o CPF do responsável pela empresa 

emitente. 

Confira nas imagens abaixo. 

1ª Janela 

 

2ª Janela 
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SOLUÇÕES DE PROBLEMAS, BACKUP E ERROS NO EMISSOR 

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

Durante a semana da atualização, embora esta atualização gere uma carga de 84MB, poderá ocorrer 
demora na atualização do emissor, portanto recomendamos sua abertura, se possível, fora do horário de 
expediente.  

 

Em alguns casos, após a abertura, durante a semana de atualização, se demorar mais do que 05 minutos a 
abertura para finalizar a atualização, acione o botão cancelar e tente novamente clicando no atalho do 

emissor, para que a aplicação inicie o download a partir de onde parou. 

 

Após a atualização, caso ocorra alguma dificuldade de acesso ao programa emissor NF-e, durante esta 

semana de atualização, abra o Emissor no modo offline. Para utilizar em modo offline, desconecte o 

computador da Internet e abra o Emissor pelo atalho do programa. Assim que estiver aberto reconecte o 

computador à Internet. 

Backup do emissor: 

Se entender necessário fazer um BACKUP da sua versão de produção, não aceite a atualização sugerida, 
acionando o botão “Cancelar” e em seguida com o emissor aberto e sem iniciar a empresa, acesse no menu 
SISTEMA a opção BACKUP e prossiga com os passos para a sua criação. Então, após o backup, feche o 
emissor e acione sua abertura novamente e ao aparecer o aviso, aceite a atualização, acionando o botão 
“Ok”. 

I. Verifique se já não foi atualizada a ferramenta; 

* Saiba se o seu Emissor de Produção está atualizado (última versão) - após 31/08/2021 
Inicie o Emissor, clique no menu “Ajuda”, na opção “Sobre”. Nele será apresentada a versão que 
você está utilizando do programa. 
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Obs.: Se o emissor não for atualizado ou não apresentar o quadro com a mensagem de atualização do aplicativo, 
acesse à página dos emissores http://emissores.sebraesp.com.br e faça o download do instalador para forçar seu 
sistema a fazer contato com nossos servidores para a atualização.  

 

2.  Algumas rejeições para emitentes que podem ocorrer devido à falta desta atualização 

De acordo com a Nota Técnica sem o novo campo de “xPag” as regras “YA02a-10” e “YA02a-20” podem 
bloquear a emissão das notas fiscais de produção, gerando rejeições 441 e 442 conforme o caso do 
preenchimento ou não do campo. As validações começaram entraram em produção em 01/09/2021 no 
ambiente de PRODUÇÃO.  

 

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES DO EMISSOR NO AMBIENTE DE PRODUÇÃO? 

ACESSE OS LINKS: 

 

Publicados no Portal da nota fiscal em www.nfe.fazenda.gov.br no menu Documentos opção Notas Técnicas 

Nota Técnica 2020.005 - v. 1.20 - Publicada em 29/06/2021 

Nota Técnica 2020.006 - v.1.20 - Publicada em 16/03/2021 - Republicada em 17/03/2021 

 

Publicados no Portal da nota fiscal em www.nfe.fazenda.gov.br no menu Documentos opção Esquemas XML 

Esquemas XML NF-e/NFC-e – Pacote de Liberação nº 9 (novo leiaute da NF-e, NT 2020.005, 2020.006 

e NT 2021.002) 

 

 

 

Para mais informações sobre o Emissor de NF-e acesse emissores.sebraesp.com.br 


