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De tempos em tempos a NF-e sofre atualizações, este documento retrata as principais mudanças
da NF-e layout 4.0 e como estas são tratadas dentro do sistema, recomendamos aos clientes
lerem também a documentação oficial e as notas técnicas, para evitarem erros ao emitir NF-es.
Adequamos o sistema visando o menor impacto em nossos clientes e usuários. Este documento
apresenta o que foi mudado, caso haja dúvidas entrar em contato com nosso suporte.

1. – Fundo de Combate à Pobreza – FCP
A cobrança do FCP já está em vigor há algum tempo, ele possui regras específicas para cada
estado e depende também do tipo de produto comercializado. Até o momento, quando o mesmo
deve ser recolhido, ele era embutindo dentro da alíquota ICMS e ICMS ST, somente o DIFAL já
possuía campo próprio para destaque do FCP.
O novo layout traz campos próprios para detalhamento destes valores.
1.1 FCP ICMS
O FCP ICMS poderá ser calculado quando houver destaque de ICMS e o produto estiver com um
dos seguintes CSTs: 00, 10, 20, 51, 70 e 90.
Para configurar o percentual a ser calculado do FCP ICMS, basta acessar a Tabela de ICMS, no
caminho:
“Botão Cad. Auxiliares -> Aba Imp e Fiscal -> Botão Tabela de ICM”.
O percentual poderá ser configurado por Estado e para NF-e de Consumo e Comércio conforme
imagem abaixo:
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Ainda é possível fazer o cadastro do percentual do FCP ICMS por NCM, basta acessar o cadastro
de NCMs no caminho:
“Botão Cad. Auxiliares -> Aba Imp e Fiscal -> Botão NCM – Class. Fiscal -> Botão FCP ICMS”.
Essa configuração sobrepõe o percentual cadastrado na tela Tabela de ICMS, é possível
cadastrar por Estado, e para NF-e de Consumo e Comércio conforme imagem abaixo:
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1.2 FCP ICMS ST
O FCP ICMS ST poderá ser calculado, quando houver destaque de ICMS ST e o produto estiver
com um dos seguintes CSTs: 10, 30, 70 e 90 ou CSOSNs 201, 202 e 900.
O valor do “FCP ICMS ST” também será somando ao “Total da NF-e”.
O percentual a ser calculado do FCP ICMS ST, deverá ser cadastrado por NCM, da mesma forma
e na mesma tela onde já se cadastra o “IVA” e a “Alíquota ST”, no caminho:
“Botão Cad. Auxiliares -> Aba Imp e Fiscal -> Botão NCM – Class. Fiscal -> Aliq. ST”.

O percentual poderá ser configurado por estado, e para NF-e de Consumo e Comércio conforme
imagem abaixo:
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1.3 FCP DIFAL ICMS
O cálculo do FCP DIFAL ICMS já era executado pelo sistema, mas as possibilidades de
configurações eram reduzidas, agora as configurações feitas para FCP ICMS, também se aplicam
ao FCP DIFAL ICMS.
O novo layout incluiu um campo para a Base de Cálculo do FCP ICMS DIFAL.
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2. – NF-e Devolução
2.1 IPI devolvido
Desde a NF-e 3.10 o processo de destaque do IPI de uma NF-e de devolução foi modificado, este
ganhou campo próprio, mas não possuía um campo totalizador e nem podia ser adicionado ao
valor “Total da NF-e”, isso obrigava a incluir também o valor em “Outras Despesas Acessórias”.
No layout 4.0 foi incluído um campo para o “Total do IPI Devolvido” e o mesmo deve compor o
valor Total da NF-e, dessa forma não sendo mais necessário incluir o valor em “Outras despesas
Acessórias”.
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3. – Pagamentos
Nos layouts anteriores os pagamentos lançados na NF-e que eram apresentados no DANFE eram
referentes às Duplicatas, essa parte não sofreu mudança, mas no novo layout foi criado um novo
grupo para detalhamento dos outros pagamentos.
3.1 Campos
Segue os campos exigidos nesse novo grupo:
- Forma de Pagamento;
(01 – Dinheiro)
(02 – Cheque)
(03 – Cartão de Crédito)
(04 – Cartão de Débito)
(05 – Crédito Loja)
(10 – Vale Alimentação)
(11 – Vale Refeição)
(12 – Vale Presente)
(13 – Vale Combustível)
(15 – Boleto Bancário)
(90 – Sem Pagamento)
(99 – Outros)
- Indicador de Forma de Pagamento;
(0 – Pagamento à Vista)
(1 – Pagamento à Prazo)
- Valor do Pagamento;
- Pagamento Integrado;
- CNPJ Credenciadora de Cartão de Crédito e/ou Débito;
- Bandeira da Operadora de Cartão de Crédito e/ou Débito;
(01 – Visa)
(02 – Mastercard)
(03 – American Express)
(04 – Sorocred)
(05 – Diners Club)
(06 – Elo)
(07 – Hipercard)
(08 – Aura)
(09 – Cabal)
(99 – Outros)
- Número da autorização da operação de Cartão de Crédito e/ou Débito.
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3.2 Troco:
O layout também trouxe um novo campo para quando houver Troco envolvido na operação, esse
campo possui importância na validação da NF-e. Caso alimente essa informação, ela será
gravada na NF-e.
3.3 Formas de Pagamento:
O sistema tratará os pagamentos lançados no sistema da seguinte forma:
- “D” (Geralmente Dinheiro) será gravado como “01 – Dinheiro”;
(Quando houver troco, será também acrescido ao valor desse pagamento).
- “Q” (Geralmente Cheque) será gravado como “02 – Cheque”;
- “C” (Geralmente Cartão) será gravado como “03 – Cartão de Crédito” ou “02 – Cartão de Débito”;
(Conforme configurado no cadastro de Bandeiras no sistema).
- “B” (Geralmente Boleto) será gravado como “15 - Boleto Bancário”;
- “P” (Geralmente Duplicata), “V” (Geralmente Vale) e outras opções, será gravado como “99 Outros”.
Caso deseje tratar algum dos pagamentos de forma diferenciada, basta acessar o Cadastro de
Formas de Pagamento no caminho:
“Botão Cad. Auxiliares -> Aba Financeiro -> Botão Formas de Pagamento”.
E configurar a Coluna Tipo Pag. NF-e para a opção desejada, conforme imagem abaixo:
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3.4 Duplicatas:
Os pagamentos com a letra “P” (Geralmente Duplicata), serão gravados também no grupo de
duplicatas, estes pagamentos são os únicos que são impressos no DANFE. Caso deseje remover,
ou incluir algum outro pagamento nesse grupo basta acessar o caminho:
“Botão Cad. Auxiliares -> Aba Financeiro -> Botão Formas de Pagamento”.
E configurar a Coluna Duplicata NF-e para a opção desejada, conforme imagem abaixo:

3.5 Validações:
O grupo de pagamentos possui uma série de regras que precisam ser validadas antes da emissão
da NF-e, dessa forma o sistema automatizará alguns processos a fim de validar a NF-e:
- NF-e com finalidade de devolução e ajuste, o sistema atribuirá automaticamente um pagamento
com o valor total da NF-e e forma de pagamento “90 – Sem Pagamento”;
- As vendas que não possuírem pagamentos lançados, o sistema atribuirá automaticamente um
pagamento com o valor Total da NF-e, e forma de pagamento “99 - Outros”;
- O Total da NF-e tem que ser igual ao total das parcelas – troco, caso haja diferença, o sistema
lançara um novo pagamento para completar a diferença, com a forma de pagamento “99 - outros”.
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4. – DANFE
O layout 4.0 não trouxe nenhuma mudança aos campos que devem ser apresentados no DANFE.
Mas trouxe uma orientação referente à quando ocorre destaque do FCP ICMS e FCP ICMS ST,
estes quando destacados na NF-e, devem constar no campo “Informações Adicionais de Produto”
e os Totais no campo “Informações Adicionais de Interesse do Fisco”.
Dessa forma quando houver valores nestes campos, o sistema automaticamente adicionará estas
informações nestes campos.
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5. – Mudanças Visuais
Uma série de telas sofreram mudanças, tanto para melhoria de funcionamento como para
comportar os novos campos, segue as principais mudanças;
5.1 Cadastro de NCMs:
Reorganização, agrupamento e inclusão de novos campos:
- Inclusão do botão para cadastro do “FCP ICMS”;
- O cadastro de “CFOP e CST Avançado” mudou de horizontal para vertical, facilitando a
identificação da situação:
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5.2 Cadastro de Produtos – Aba NF-e:
Reorganização, agrupamento e inclusão de novos campos:
- Campo “NCM” está em evidencia;
- O grupo “Adicionais” recebeu novos campos e foi reorganizado:
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5.2 NF-e – Aba ICMS e ST:
Reorganização, agrupamento e inclusão de novos campos:
- As informações de “Origem” e “CST/CSOSN” eram apresentadas agrupadas, agora estão em
colunas separadas para facilitar a visualização;
- Os campos com valor de “ICMS”, “FCP ICMS”, “ICMS ST” e “FCP ST”, são apresentados à
esquerda;
- Os outros campos estão disponíveis do lado direito:
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5.3 NF-e – Aba ICMS DIFAL:
Reorganização, agrupamento e inclusão de novos campos:
- Os campos com valor de “ICMS na UF Destino”, “ICMS na UF Remetente” e “FCP na UF Destino
ST” são apresentados à esquerda;
- Os outros campos estão disponíveis do lado direito:

14

5.4 NF-e – Aba Cobrança:
Reorganização, agrupamento e inclusão de novos campos:
- Campo “Troco” está disponível na parte de cima;
- Os “Pagamentos” ficam do lado esquerdo;
- As “Duplicatas” ficam do lado direito:
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5.5 NF-e – Aba Totais:
Reorganização, agrupamento e inclusão de novos campos:
- Incluídos os “Campos” com os totais de “FCP ICMS, “FCP ICMS ST”, ”FCP ICMS ST Retido” e
“IPI Devolvido”:
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6. – Considerações Finais
Devido ao grande volume de mudanças e devido a nossa extensa legislação tributária, nos
primeiros momentos podemos ter alguns problemas ao tentar emitir uma NF-e, estaremos
disponíveis e empenhados em corrigir qualquer eventualidade, qualquer dúvida ou
questionamento, para isso temos nosso suporte disponível.
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