
 

 O que é a versão 2.0 da NF-e, e como faço para util izá-la? 

A versão 2.0 é um aperfeiçoamento da NF-e, que inclui a criação de novos campos e novas 
regras de validação. Ela será obrigatória em todo o Brasil a partir do dia 1/4/2011.

A empresa pode emitir NF-es na versão 2.0 antes dessa data, se assim o desejar. A versão 
2.0 está disponível para uso, tanto no ambiente de testes quanto no ambiente de produção.

Para emitir NF-e na versão 2.0, não é necessário um novo certificado e nem qualquer 
autorização especial. Basta utilizar o programa emissor da versão 2.0.

Se a empresa estiver utilizando o emissor gratuito fornecido pela SEFAZ, o emissor da 
versão 2.0 pode ser baixado no link http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/emissor.aspxhttp://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/emissor.aspx . Embora não 
seja obrigatório, recomendamos baixar primeiro o emissor do ambiente de testes, para praticar.

Se a empresa estiver utilizando um sistema próprio, deve solicitar o emissor da versão 2.0 
ao responsável pelo sistema.

 Se eu emitir NF-e na versão 2.0, depois eu posso vol tar a emitir NF-e na versão 1.1? 

Até o dia 31/03/2011, pode.

A versão 2.0 será obrigatória a partir do dia 01/04/2011. Antes dessa data, a empresa pode 
emitir NF-e em ambas as versões.

 Instalei a versão 2.0 do programa emissor fornecido  pela SEFAZ, mas ele não encontra 
meu certificado digital. O que faço? 

A localização do certificado digital deve ser informada no menu “Sistemas”, submenu 
“Certificado”.

Em caso de dificuldade, contate o fornecedor do certificado e peça orientação sobre como 
informar a localização do certificado.

 Os cadastros que eu tenho (produtos, clientes, etc)  podem ser transferidos para a 
versão 2.0? 

Sim. Os cadastros podem ser exportados em uma versão e depois importados em outra.

Para orientação sobre isso, ver as páginas 19 a 23 do Manual do Emissor de NF-e, no link 
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/emissor.aspxhttp://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/emissor.aspx

 Os arquivos das notas que eu emiti na versão 1.1 po dem ser lidos pelo programa 
emissor da versão 2.0? 

Não. A mudança de versão envolve justamente a mudança no layout dos arquivos das 
notas.

Notas emitidas em uma versão só podem ser lidos pelo programa emissor daquela versão.

 Como fica a numeração das notas na versão 2.0? Eu in stalei o programa emissor e, 
quando fui emitir a primeira nota, ele quis começar  na nota 1. 

As notas devem seguir a mesma sequência de numeração que já foi iniciada.

Se o programa emissor da nova versão tentar emitir a partir da nota 1, basta ajustar a 
numeração manualmente, no próprio programa emissor.

 Quais são os campos que foram introduzidos pela ver são 2.0? 

Além de algumas regras de validação, a versão 2.0 introduziu os seguintes campos que 
serão obrigatórios :

CRT•
CSOSN e valores relacionados (para optantes pelo Simples Nacional)•
NCM•
Quantidade comercial•
Valor unitário de comercialização•
Quantidade tributável•
Valor unitário de tributação•
Quadro de Partilha do ICMS (apenas para operações interestaduais)•

Todos esses campos estarão disponíveis no programa emissor da versão 2.0.

 O que são CRT e CSOSN? 

CRT (Código do Regime Tributário) informa o enquadramento do emitente. Ele deve ser 
informado por todas as empresas,e tem 3 valores possíveis:

Simples Nacional;1.
Simples Nacional – excesso de sublimite de receita bruta;2.
Regime Normal.3.
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CSOSN (Código da Situação da Operação do Simples Nacional) informa o tipo de operação. 
Esse campo deve ser informado apenas por empresas optantes pelo Simples Nacional. Os 
códigos CSOSN estão definidos no Ajuste Sinief 3, que pode ser consultado no link 
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2010/AJ_003_10.htmhttp://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2010/AJ_003_10.htm

Além disso, para empresas enquadradas no Geral, continua existindo o CST (Código de 
Situação Tributária). Os códigos CST estão definidos na página 159 do Manual de Integração da 
Nf-e, que está disponível no link http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/integracao.aspxhttp://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/integracao.aspx

 O que é o NCM? 

NCM significa "Nomenclatura Comum do Mercosul". É o código que identifica a natureza da 
mercadoria.

A lista do código NCM pode ser pesquisada no site do Ministério da Indústria e Comércio, no 
link http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=1095http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=1095

Para operações tributadas pelo IPI ou de comércio exterior, deve ser informado o código 
completo, com 8 dígitos. Caso contrário, basta informar os dois primeiros dígitos (o número do 
capítulo, no link acima).

Para serviços, pode ser informado "99". Em notas de ajuste, pode ser informado "00".

 Qual a diferença entre quantidade tributável e quan tidade de comercialização? 

Na grande maioria dos casos, os dois serão iguais.

Eles só serão diferentes nos casos em que a legislação determine a tributação por uma 
unidade, e a venda seja feita por outra (exemplo: cigarros, tributados por vintena e vendidos por 
maço).

 Fiz uma nota de ajuste (por exemplo, uma nota de tr ansferência de crédito) e recebi uma 
mensagem de erro. Qual o ajuste que deve ser feito na versão 2.0 para a emissão dessas 
notas? 

Para atender às validações introduzidas na versão 2.0 deve ser informado "3" no campo 
"Finalidade da emissão da NF-e" (para indicar que a nota é de ajuste) e "90" no campo CST ICMS 
(para indicar que o Grupo de Tributação é "Outros").

Essas duas novas regras da versão 2.0 estão definidas, respectivamente, na página 113 
item 29, e na página 135 item 234, do Manual de Integração da Nfe, disponível no link 
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/integracao.aspxhttp://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/integracao.aspx
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