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Introdução 

A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é um projeto

que está em constante evolução.

As Secretarias Estaduais de Fazenda tem

buscado cada vez mais aprimorar controles e

validações a partir dos dados declarados por

seus contribuintes.

Estas melhorias são divulgadas por meio de

Manuais e Notas Técnicas, todos disponíveis

no portal nacional da NF-e, e têm o objetivo de

aplicar regras informatizadas para auditar os

conteúdos declarados nos arquivos XML
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Introdução 

Destacamos neste material os detalhes

pertinentes à Nota Técnica 2021.003 que

estabelece critérios relacionados ao

cruzamento de dados envolvendo os códigos

de barras (GTIN), a serem identificados nos

arquivos XML/NF-e.

Vale ressaltar que qualquer divergência ou

inconsistência detectada na estrutura do

arquivo XML, bem como na validação dos

dados comerciais, pode resultar em rejeições

no processo de autorização de uso,

inviabilizando o processo de faturamento.
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Versão 4.0 da NF-e

A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), projeto pioneiro do

Sistema Público de Escrituração Digital (SPED),

está em sua versão 4.0.

Com a evolução deste projeto, a ações do Fisco têm

se concentrado no combate à sonegação, sendo

que novas regras de negócio têm sido cada vez

mais incorporadas a este modelo de documento

fiscal.

Neste contexto, as empresas devem estar atentas a

estas exigências fiscais, adequando processos,

softwares e pessoas.
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Versão 4.0 da NF-e

Principais pontos de atenção:

• Maior segurança na transmissão de dados pelo uso 

de novos protocolos de comunicação; 

• Campos específicos relacionados à incidência de 

tributos (FECP, ICMS-ST, dentre outros);

• Indicador de presença do consumidor do ato da 

emissão da nota (principalmente para NFC-e);

• Especificação de meios de pagamento; 

• Novas indicações sobre transporte de mercadorias; 

• Campos relacionados a Rastreabilidade de produtos, 

dentre eles medicamentos e alimentos;

• Validação do código de barras GTIN com base do 

Cadastro Nacional de Produtos – CNP
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Sobre a Nota Técnica 2021.003

Atualmente, o código de barras (GTIN) é campo

obrigatório no detalhamento de produtos

constantes nas Notas Fiscais Eletrônicas, sendo

que pode ser informada a expressão “SEM GTIN”

para itens que não possuam esta identificação.

Com a implementação das validações decorrentes

da Nota Técnica 2021.003, além da estrutura do

próprio GTIN, passarão também a ser consistidos

dados como os códigos NCM e CEST.

Estes dados são informados pelos fabricantes na

plataforma Cadastro Nacional de Produtos (CNP),

que veremos mais adiante.
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Código de Barras GTIN

O código de barras, atribuído aos produtos, é

identificado pelo termo técnico GTIN, que é

acrônimo para Global Trade Item Number.

Trata-se de um código identificador para itens

comerciais desenvolvido e controlado no país pela

GS1 Brasil, sendo uma das principais ferramentas

na automatização do processo de vendas no

varejo.

A tecnologia de leitura de Códigos de Barras é

utilizado em vários segmentos como as áreas de

saúde, hotelaria, logística, internet das coisas,

dentre outros.
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Código de Barras GTIN

Presente em quase todos os produtos colocados

nas prateleiras do varejo em geral, o brasileiro

convive há mais de 30 anos com o Código de

Barras, sequência de números que facilita a

automatização no processo de venda, de logística

e movimentação de produtos.

Os códigos GTIN, anteriormente chamados de

códigos EAN, são atribuídos para qualquer item

(produto ou serviço) que pode ser precificado,

pedido ou faturado em qualquer ponto da cadeia

de suprimentos.
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Código de Barras GTIN

Fonte: GS1 Brasil


