
 

Alterações NFe e NFC-e NT 002-003 (válidas a partir de 01/01/2016) 

Para configurar as novas regras, basta acessar Retaguarda>Utilitários>Config Ini. 

 

Tela de configuração: 

 

Alterações para NFe: 

 Enquadramento de IPI: 

Deverá ser cadastrado na tributação o código de enquadramento de IPI. 

Regras: 

-Para CSTs de IPI 02 e 52 o código de enquadramento deve estar entre 301 e 399. 

-Para CSTs de IPI 04 e 54 o código de enquadramento deve estar entre 1 e 99. 

-Para CSTs de IPI 05 e 55 o código de enquadramento deve estar entre 101 e 199. 

Configuração no arquivo nfe_ini.ini:  

Grupo: Nfe>Utiliza enquadramento de Ipi 

 

 



 

 

Configuração na tributação: 

 

 Obrigatoriedade do Grupo partilha ICMS não contribuinte (Pessoa física sem IE):  

Apenas configurar no arquivo nfe_ini.ini:  

Grupo: Nfe>Utiliza Partilha de ICMS 

 Alíquota interestadual contribuinte isento:  

Validação alíquota do ICMS na operação interestadual: 

Para CFOP iniciada em 6 e origem de mercadoria difere de 1, 2, 3 ou 8: 

-Ocorrerá erro se o valor da alíquota do ICMS for maior que 7.00 (7%) para estados de origem 

Sul e Sudeste (exceto ES) destinado para os estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e 

Espírito Santo. 

-Para os demais casos, ocorrerá erro se a alíquota do ICMS for maior que 12.00 (12%).            

Configuração no arquivo nfe_ini.ini:  

Grupo: Nfe>Altera Cálculo ICMS para Contribuinte Isento                                                                                                                             

Alterações Para NFCe: 

 CEST: 

O CEST passará a ser obrigatório para itens que possuírem CST 60 e 90, ou CSOSN 900. 

Configuração no arquivo nfe_ini.ini:  

Grupo: Nfce>Utiliza CEST 



 

 

A tabela do CEST encontra-se para download no link abaixo: 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/anexo-i.pdf 

Para cadastrar o CEST, basta alterar o produto e colocar código adequado. O campo fica logo 

abaixo do NCM. 

Configuração do CEST no cadastro de produto:  

 

 CFOP’s permitidas para devidas CSTs e CSOSNs:  

-5.101, 5.102, 5.103, 5.104, 5.115, 5.405, 5.656, 5.667 e 5.933 

-Para empresas do simples:  

-CSOSNs permitidas: 102, 103, 300, 400 e 500. (900 a critério da UF) 

- Caso a CSOSN for 102, 103, 300, 400 ou 900, os CFOPs devem ser 5.101, 5.102, 5.103, 5.104 

ou 5.115. 

- Caso a CSOSN for 500 os CFOPs devem ser 5.405, 5.656 ou 5.667. 

-Para empresas não enquadradas:  

-CSTs permitidas: 00, 20, 40, 41 e 60. (90 a critério da UF) 

- Caso a CST for 00, 20, 40, 41 ou 90, os CFOPs devem ser 5.101, 5.102, 5.103, 5.104 ou 5.115. 

- Caso a CST for 60 os CFOPs devem ser 5.405, 5.656 ou 5.667. 

Configuração no arquivo nfe_ini.ini:  

Grupo: Nfce>Valida Novas Regras CST e CSOSN 



 

 Tipo de pagamento: 

Agora é possível destacar formas de pagamento de cartão de crédito ou débito, para clientes 

que utilizam máquinas POS. Sendo, para destacar o pagamento como cartão de crédito ou 

débito, deve-se configurar o favorecido como “Cartão manual”, e no campo “Tipo cartão”, 

configurar se será cartão de crédito ou débito. (Para a NFCE, crédito parcelado ou crédito 

padrão não existe diferença, ambos serão mostrados como cartão de crédito). 

Configuração no arquivo nfe_ini.ini:  

Grupo: Nfce>Valida Nova Regra do Pagamento (Cartão de Crédito/Débito) 

 DANFE NFCE: 

Conforme a manda legislação foram alterados alguns campos no DANFE NFCE.  Para isso: 

Deverá ser alterado o arquivo .rep do DANFE. Deve-se alterar o arquivo atual chamado 

“DANFE-NFCE_PADRAO.rep” para “DANFE-NFCE_PADRAO-antigo.rep”, e substituir pelo 

arquivo “DANFE-NFCE_PADRAO-002-003-2015.rep”, renomeando este para  “DANFE-

NFCE_PADRAO.rep”. 

 

 


