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TUTORIAL
como utilizar o emissor de nota fiscal
Acesse: https://youtu.be/gvzgDVxUO5Q

CURSO EAD
CONCEITOS SOBRE DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS
Acesse: http://bit.ly/NF-EletronicaEAD

• Rejeições são respostas automáticas da Sefaz (Secretaria da Fazenda) e normalmente se referem
ao preenchimento incorreto de algum campo da nota fiscal. Elas podem ocorrer devido às atualizações da NF-e (conforme Notas Técnicas, clique aqui) das respectivas regras de validação dos
campos criados ou alterados e as alterações no leiaute do DANFE.
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REJEIÇÃO 539
Resumo: Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso [chNFe: 999999999999999999999999999999
99999999999999][nRec:999999999999999]
Veja a seguir informações referentes à rejeição em questão (item 1) e como encontrá-la no emissor (item 2):
1) No Manual de Orientação do Contribuinte (clique aqui) está apresentada da seguinte forma:
Rejeição 539: essa mensagem de rejeição é gerada quando o usuário transmite uma NF-e com um número
que já está cadastrado na SEFAZ e cujo número de Chave de Acesso está diferente do que a SEFAZ tem em
seu cadastro.

2) Encontrando no programa emissor. Acesse sua nota fiscal:
Aba ‘Notas Fiscais’ > Gerenciar Notas > Nova Pesquisa/Pesquisar > selecione a nota rejeitada > Detalhar
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3) Com a NF-e acessada, clique em:
Aba ‘Dados da NF-e’ > Editar > apague e insira o próximo número da sequência nota fiscal > Salvar

• Antes de reenviar a NF-e, confira a *DATA E HORA DE EMISSÃO. Depois SALVAR, VALIDAR, ASSINAR E
TRANSMITIR.
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Lembre-se:
• Após verificar as informações acima, se ainda assim não for possível a correta
emissão de sua NF-e, procure auxílio de um contador ou a Sefaz (Secretaria da
Fazenda) em seu Estado, normalmente por escrito, para obter suporte em relação
ao PREENCHIMENTO.
Acesse em http://www.nfe.fazenda.gov.br.
No Estado de São Paulo, acesse:
https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/fale-conosco.aspx.
• Mantenha-se atualizado em nosso portal http://emissores.sebraesp.com.br e, se
precisar de suporte, entre em contato pelo 0800 570 0800.
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REJEIÇÃO 611
Resumo: Informação incorreta do número GTIN (GTIN (cEAN) inválido [nItem:999])
Veja a seguir informações referentes à rejeição em questão (item 1) e como encontrá-la no emissor (item 2):
1) Na nota técnica 2017.001 v1.50 (clique aqui) está apresentada da seguinte forma:
Rejeição 611: este campo é de aplicação obrigatória e informa a falta ou o preenchimento do GTIN com
números incorretos. Para verificação do dígito verificador, acesse - www.gs1.org/check-digit-calculator

2) Encontrando no programa emissor. Acesse sua nota fiscal:
Aba ‘Notas Fiscais’ > Gerenciar Notas > Nova Pesquisa/Pesquisar > selecione a nota rejeitada > Detalhar
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3) Com a NF-e acessada, clique em:
Aba ‘Produtos e Serviços’ > Editar > selecione o(s) produto(s) e serviços da NF-e > Detalhar

4) Dentro de ‘Produtos e Serviços’, verifique:
Aba ‘Dados’ > EAN > preencha as informações do código de barras do produto referente ao NCM do informado para o seu produto.
Obs.: mais informações sobre o código de barras, acesse www.gs1.org/check-digit-calculator
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Para mais informações sobre EAN recomendamos o acesso às Perguntas Frequentes da SEFAZ-SP =>
https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/perguntas_frequentes/respostas_X.asp#2
• Antes de reenviar a NF-e, confira a *DATA E HORA DE EMISSÃO. Depois SALVAR, VALIDAR, ASSINAR E
TRANSMITIR.

Lembre-se:
• Após verificar as informações acima, se ainda assim não for possível a correta
emissão de sua NF-e, procure auxílio de um contador ou a Sefaz (Secretaria da
Fazenda) em seu Estado, normalmente por escrito, para obter suporte em relação
ao PREENCHIMENTO.
Acesse em http://www.nfe.fazenda.gov.br.
No Estado de São Paulo, acesse:
https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/fale-conosco.aspx.
• Mantenha-se atualizado em nosso portal http://emissores.sebraesp.com.br e, se
precisar de suporte, entre em contato pelo 0800 570 0800.
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REJEIÇÃO 886
Resumo 886: GTIN da unidade tributável informado, mas não informado o GTIN [nItem:999]
Veja a seguir informações referentes à rejeição em questão (item 1) e como encontrá-la no emissor (item 2):
1) Na Nota Técnica 2017.001 Versão 1.20 (clique aqui) está apresentada da seguinte forma:
Rejeição 886: GTIN da unidade tributável informado, mas não informado o GTIN [nItem:999]

• Logo, o campo cEAN deve ser preenchido sempre que o campo cEANTrib for preenchido.
Saiba mais em: https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/perguntas_frequentes/respostas_X.asp#1

2) Encontrando no programa emissor. Acesse sua nota fiscal:
Notas Fiscais > Gerenciar Notas > Nova Pesquisa/Pesquisar > selecione a nota rejeitada > Detalhar
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3) Com a NF-e acessada, clique em:
Aba ‘Produtos e Serviços’ > Editar > selecione o(s) produto(s) e serviços da NF-e > Detalhar

Rejeição 886: Aba ‘Dados’ > se o produto possuir código cEANTrib, preencher o cEAN.

emissores.sebraesp.com.br

11

REJEIÇÃO 886

Emissor de Nota Fiscal (NF-E MODELO 55)

• Antes de reenviar a NF-e, confira a *DATA E HORA DE EMISSÃO. Depois SALVAR, VALIDAR, ASSINAR E
TRANSMITIR.

Lembre-se:
• Após verificar as informações acima, se ainda assim não for possível a correta
emissão de sua NF-e, procure auxílio de um contador ou a Sefaz (Secretaria da
Fazenda) em seu Estado, normalmente por escrito, para obter suporte em relação
ao PREENCHIMENTO.
Acesse em http://www.nfe.fazenda.gov.br.
No Estado de São Paulo, acesse:
https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/fale-conosco.aspx.
• Mantenha-se atualizado em nosso portal http://emissores.sebraesp.com.br e, se
precisar de suporte, entre em contato pelo 0800 570 0800.
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REJEIÇÃO 938
Resumo: Não informada alguns destes itens vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet [nItem: 999]
Veja a seguir informações referentes à rejeição em questão (item 1) e como encontrá-la no emissor (item 2):
1) Na nota técnica 2018.005 v1.20 (clique aqui) está apresentada da seguinte forma:
Rejeição 938: alguns Estados obrigam o preenchimento da Base de Cálculo ICMS Retido na operação anterior (tag: vBCSTRet), Alíquota suportada pelo Consumidor Final (tag: pST), Valor do ICMS próprio do Substituto (tag: vICMSSubstituto) e Valor do ICMS ST Retido na operação anterior (tag: vICMSSTRet).

2) Encontrando no programa emissor. Acesse sua nota fiscal:
Notas Fiscais > Gerenciar Notas > Nova Pesquisa/Pesquisar > selecione a nota rejeitada > Detalhar
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2) Com a NF-e acessada, clique em:
Aba ‘Produtos e Serviços’ > Editar > selecione o(s) produto(s) e Serviços da NF-e > Detalhar

3) Dentro de ‘Produto e Serviço’, verifique qual das situações sua empresa se enquadra:
Aba ‘Tributos’ > ICMS > Regime Simples Nacional > Situação tributária - 500 > preencha as informações
solicitadas
Obs.: Grupo N. Grupo CRT=1 (CSON 500) - Criado novo campo para informar o valor do ICMS Próprio do Substituto.
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Aba ‘Tributos’ > ICMS > Regime Tributação Normal > Situação tributária - 41 > Origem - 0 > preencha as
informações solicitadas
Obs.: Grupo N (ICMSST) - Criados novos campos para informar Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido anteriormente por ST e
efetividade do ICMS.

Aba ‘Tributos’ > ICMS > Regime Tributação Normal > Situação tributária - 60 > Origem - 0 > preencha as
informações solicitadas
Obs.: Grupo N (ICMSST) - Criados novos campos para informar Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido anteriormente por ST e
efetividade do ICMS.
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• Antes de reenviar a NF-e, confira a *DATA E HORA DE EMISSÃO. Depois SALVAR, VALIDAR, ASSINAR E
TRANSMITIR.

Lembre-se:
• Após verificar as informações acima, se ainda assim não for possível a correta
emissão de sua NF-e, procure auxílio de um contador ou a Sefaz (Secretaria da
Fazenda) em seu Estado, normalmente por escrito, para obter suporte em relação
ao PREENCHIMENTO.
Acesse em http://www.nfe.fazenda.gov.br.
No Estado de São Paulo, acesse:
https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/fale-conosco.aspx.
• Mantenha-se atualizado em nosso portal http://emissores.sebraesp.com.br e, se
precisar de suporte, entre em contato pelo 0800 570 0800.
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• Sempre verifique a versão mais recente do emissor instalada em seu computador.
No emissor, acesse:
Aba Ajuda > Sobre > Versão 4.0.1_sebrae_xxxx (xx/xx/xxxx).

Obs.: Mantenha-se atualizado sobre a versão mais recente em http://emissores.sebraesp.com.br.
• No programa emissor, o backup é realizado de forma manual. Para a segurança de suas
informações, realize o backup (diariamente, semanalmente ou mensalmente) em um diretório
(pasta) de destino/local seguro como seu computador, notebook, pen drive, entre outros. Para
realizar, acesse:
Sem iniciar o emitente > Aba Sistema > Backup > selecionar diretório (pasta) destino/local e
iniciar
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• Após verificar todas as informações, se ainda assim não for possível a correta emissão de sua
NF-e, procure auxílio de um contador ou a Sefaz (Secretaria da Fazenda) em seu Estado para
obter suporte no que se refere ao PREENCHIMENTO. Acesse em http://www.nfe.fazenda.gov.br:

(No Estado de São Paulo, acesse: https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/fale-conosco.aspx).
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