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NT 2020.006

Principais alterações:

• Inclusão do campo de indicativo da operação com

intermediador/marketplace.

• Alteração do campo meio de pagamento YA02.

• Criação do campo Descrição do Meio de Pagamento

(YA02a, xPag)



3NT2020.006 - Prazos



4NT2020.006 – Intermediador / marketplace

1. Inclusão do campo de indicativo da operação com intermediador/marketplace, que será

obrigatório informar quando o indicador de presença for 1=Operação presencial; 2=Operação não

presencial, pela Internet; 3=Operação não presencial, Teleatendimento; 4=NFC-e em operação com

entrega a domicílio; ou 9=Operação não presencial, outros.

Os campos B25c (indIntermed) e o grupo de intermediador (infIntermed) YB01 estão disponíveis desde

05/04/2021 em produção, porém, a validação da regra B25c-10 ocorrerá somente a partir do dia

04/04/2022



5

Parâmetros da Importação - Inclusão do campo "Indicador de intermediador/marketplace“ e ajustado o

campo “Pres. Compr.”. O valor “1 – Operação em site ou plataforma de terceiros” não se aplica a

importação.

Regra: Se vazio as tags não serão

enviadas no XML.

A tag <indIntermed> só será enviada

quando o indicador de presença (Pres.

Compr - indPres) for 2=Operação não

presencial, pela Internet; 3=Operação não

presencial, Teleatendimento; 4=NFC-e em

operação com entrega a domicílio; ou

9=Operação não presencial, outros.

NT2020.006 – Intermediador / marketplace
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Manutenção da NFe – Esta informação será preenchida para todos os tipos de nota fiscal (entrada, simples

remessa, simples remessa em lote, complementar de despesa, complementar de imposto, embalagem retornável

e devolução).

NT2020.006 – Intermediador / marketplace



7NT2020.006 – Meio de pagamento

2. Alteração do campo meio de pagamento YA02, incluindo os códigos: 16=Depósito Bancário,

17=Pagamento Instantâneo (PIX), 18=Transferência bancária, Carteira Digital, 19=Programa de

fidelidade, Cashback, Crédito Virtual.
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Tabelas do Sistema - 625 - TABELA DE/PARA DE TERMO DE PGTO PARA MEIO DE PGTO NA NF-

ELETRÔNICA

Os códigos aceitos pela SEFAZ são os abaixo:

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

16=Depósito Bancário

17=Pagamento Instantâneo (PIX)

18=Transferência bancária, Carteira Digital

19=Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual

90=Sem pagamento

99=Outros

NT2020.006 – Meio de pagamento
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Regras consideradas na emissão das notas fiscais:

a. Se não houver setup para algum termo de pgto de uma das invoices do processo será exibido um log

de eventos impeditivo.

b. Se não houver setup para o estado (UF) será exibido um log de eventos impeditivo.

c. Se for utilizado um código diferente dos previstos pela SEFAZ será exibido um log de eventos

impeditivo.

d. Quando o setup for 90 será preenchido 90 na <tpag> e 0.00 na tag <vpag>.

e. Na geração de todos os tipos de NF-e de importação será validada se a quebra por condição de

pagamento está habilitada na tela de parâmetros da importação. Se estiver desabilitada será

verificado se os códigos de meio de pagamento são diferentes entre as invoices do processo, se for

será exibido um log de eventos impeditivo.

NT2020.006 – Meio de pagamento
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Manutenção da NFe – Ao geral o XML se a Finalidade da NF-e for “4 - Devolução/Retorno” será preenchido

fixo 90 na <tpag> e na <vpag> “0.00”.

NT2020.006 – Meio de pagamento
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3. Criação do campo Descrição do Meio de Pagamento (YA02a, xPag) para preenchimento da

descrição do meio de pagamento quando for utilizado o código do meio de pagamento 99-outros

NT2020.006 – Descrição do meio de pagamento
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Parâmetros da Importação - Quando marcado envia a tag <xPag> para o xml se o código do termo de

pagamento for “99-Outros” conforme setup da tabela do sistema nº 625.

Regra:

• Quando desmarcado o flag a tag <xPag> não será

enviada em NENHUM xml de importação (NFE,

NSR, NFC-I, NFC-D e embalagem) mesmo se o

código do termo de pagamento for “99-Outros”

na tag <tpag> conforme setup da tabela do

sistema nº 625.

• Quando marcado enviará a tag <xPag> para o xml

se o código do termo de pagamento for “99-

Outros” na tag <tpag> conforme setup da tabela

do sistema nº 625.

• No xml da NFS de REPETRO-SPED é fixo 90, não

foi necessário realizar nenhuma adequação.

NT2020.006 – Descrição do meio de pagamento
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XML – Quando o código do meio for 99-Outros, será enviado no xml a tag <xPag>, desde que

habilitado nos parâmetros da importação.

NT2020.006 – Descrição do meio de pagamento



14NT2020.006 - Patches

Patches eCOMEX:

• Release 107: p107db e p107dd

• Release 108: p108df e p108di

• Release 109: p109cb, p109cd, p109cf



15NT2020.006 - Integrações

Synchro - clientes que possuem integração com o Synchro devem aplicar os objetos disponibilizados

no patch para que as novas TAGs reflitam na NF-e.

SAP – A empresa deve aplicar as notas SAP e suas dependências, se houver, e solicitar o pacote SAP

via suporte.

Support package com alterações na J1B1N:

• 700_001: ECOMEX_700_SP_086

• HAN-001: ECOMEX_HAN_001_SP035

• HAN-002: SAPK-HN205INECOMEX

Outras - clientes que possuem integração com mensagerias, não suportadas pelo CORE do

sistema, ou seja, que não utilizam a estrutura padrão do XML da NFE e cujas TAG precisam refletir no

arquivo gerado pelo eCOMEX devem abrir um chamado no suporte solicitando a analise ou orçamento

para adaptação.



NT 2020.005

Principais alterações:

• Alteração do Campo cAgreg para Alfanumérico

• Alteração do Campo nDRAW para Alfanumérico de
20 posições

• Placa

• Novos Campos para Códigos de Barra (Grupo I)

• Novos campos para informar ICMS ST Desonerado
(Grupos de Tributação do ICMS=10, 70 e 90)

• Novos campos para informar FCP diferido (Grupo
de Tributação do ICMS=51)



NT2020.005 - Prazos



NT2020.005 - Campo cAgreg 

1. Alteração do Campo cAgreg para Alfanumérico

Esta informação NÃO É OBRIGATÓRIA. Foi um pedido das empresas da cadeia produtiva dos fármacos, por conta da
nova legislação, do SNCM – Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, através da RDC 54/2013, que trouxe
ao cenário o IUM – IDENTIFICADOR ÚNICO DE MEDICAMENTOS, além disso, o código de identificação da
embalagem, que pode ser um pallet ou uma caixa.



Parâmetros da Importação – para que os dados do lote sejam enviados na nota fiscal é necessário habilitar o flag

abaixo.

NT2020.005 - Campo cAgreg 



Invoice – Alterado o campo “Código Agregação” de numérico para alfanumérico.

NT2020.005 - Campo cAgreg 



Manutenção da NFe – Alterado o campo “Código Agregação” de numérico para alfanumérico.

NT2020.005 - Campo cAgreg 



NT2020.005 - Campo nDRAW 

2. Alteração do Campo nDRAW para Alfanumérico de 20 posições.



Manutenção da NFe - Ajuste no tipo e hint do campo "Ato concessório" para "Número do ato concessório de

drawback (até 20 caracteres alfanuméricos)”.

NT2020.005 - Campo nDRAW 



NT2020.005 - Placa

3. Placa - Corrigidos os campos X19 e X23 (Placa do Veículo), que voltaram a ter sua ocorrência “1-1”, e alterado os
campos X20 e X24 (Sigla da UF) que passaram a ser opcionais, já que o novo modelo de placa não possui a UF de
registro



NT2020.005 - Placa

Profile – A profile IMP_OBRIGA_TRANSP_NFS precisa ter o 2º parâmetro com N. Está profile será adequada para
tratar a UF separada da Placa, cuja liberação será em patches futuros.

Descrição: Esta profile indicará se os dados do transportador e da placa deverão ser obrigatórios na emissão das
notas fiscais de entrada e simples remessa quando a responsabilidade do frete for diferente de “Sem transporte”. O
1o. caractere indica se o sistema deve obrigar o preenchimento do transportador (S ou N); o 2o. caractere indica se
o sistema obrigará o preenchimento da placa/UF (S ou N).



NT2020.005 - Placa

Emissão de NF de Entrara e Remessa - Ajustada a geração da NF de Entrada para aceitar a placa no formato do
Mercosul. O tamanho máximo do campo placa é de 7 caracteres nos formatos XXX9999, XXX999, XX9999, XXXX999,
XXX9X99, XXX9999, XX999XX ou 999XXXX.



NT2020.005 – Código de Barra

4. Novos Campos para Códigos de Barra (Grupo I) - Para que um contribuinte possa informar simultaneamente o
código de barras utilizado por seu fornecedor e o seu (do contribuinte) código interno, foram criados os campos
cBarra (I03a) e cBarraTrib (I12a), sem validações, para que seja possível a informação de códigos de barras
diferentes do padrão GTIN usados pelo emitente e pelo destinatário.



Cadastro de Código de barra - foi crida uma nova tela para cadastro e carga Excel do código de barras do
fornecedor e do fabricante. Quando informado será preenchido na NF-e (cBarra e cBarraTrib). A tela permite
carga de arquivo em Excel, conforme layout abaixo.

NT2020.005 – Código de Barra



Manutenção de NFe - Incluído o campo "Cód. de barras do fornecedor ou fabricante" na tela de no xml. O código

de barras será preenchido nas notas fiscais de entrada, complementar (despesa e imposto), remessa e

embalagem retornável quando informado o código de barras na tela de cadastro de código de barras (COMEX >

Importação > Cadastros > Código de barras).

Regras:

1. Existe código de barras cadastrado para o

fabricante do item constante na invoice.

2. Se não houver verifica se existe cadastrado para

o fornecedor da invoice.

3. Se não houver nenhum código gera a NF-e sem

as tags.

NT2020.005 – Código de Barra



NT2020.005 – ICMS ST Desonerado

5. Novos campos para informar ICMS ST Desonerado (Grupos de Tributação do ICMS=10, 70 e 90) - para permitir o

detalhamento do ICMS de substituição tributária em operações relacionadas com uso na agropecuária ou com

órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário ficam criados os campos destinados à informação dos campos

abaixo nos grupos relativos a:

- operações tributadas e com cobrança do ICMS por substituição tributária (CST 10);

- com tributação do ICMS com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária (CST

70);

- com outras tributações do ICMS (CST 90).

TAGs novas:

- Valor do ICMS-ST desonerado (vICMSSTDeson – N33a)

- Motivo da desoneração do ICMS-ST (motDesICMSST – N33b)



Na NF-e a Substituição Tributária só se aplica aos CST 10, 30, 60, 70, 90 - não se aplica aos demais. E a tag <

vICMSDeson> pode ser preenchida na NF-e para os CSTs 20, 30, 40, 41, 50, 70, 90, diferente da tag <vICMSSTDeson>

que só aplica aos CSTs 10, 70 e 90.

NT2020.005 – ICMS ST Desonerado



NT2020.005 – ICMS ST Desonerado



Tabelas do Sistema - 137 - TABELA DE MOTIVOS DA DESONERAÇÃO DO ICMS: Ajustado o nome da tabela para
TABELA DE MOTIVOS DA DESONERAÇÃO DO ICMS e criados os atributos abaixo para indicar quando habilita o
motivo de desoneração conforme o CST.
Já existia atributo para tratar os códigos 20, 30, 40, 41, 50, 70 e 90 para a desoneração do ICMS. Não dever ser
preenchido motivo para o CST 10 de ICMS, pois a NF-e não possui tag de desoneração.

Os códigos aceitos pela SEFAZ para o ICMS-ST são: 03, 09 ou 12.

NT2020.005 – ICMS ST Desonerado



Tabelas do Sistema - 609 - TABELA DE CÓDIGO DE CST DE ICMS:

• Atributo 1 (Habilita motivo desoneração ICMS (S/N)?): conforme manual da NF-e, este atributo deve ser

preenchido com S para os códigos 20, 30, 40, 41, 50, 60, 70, 90.

• Atributo 2 (Somar valor FCP e ICMS na tag vICMSDeson (S/N)?): a tag pode ser preenchida na NF-e para os

CSTs 20, 30, 40, 41, 50, 70, 90.

• Atributo 3 (Habilita motivo desoneração ICMS-ST (S/N)?): conforme manual da NF-e, este atributo deve ser

preenchido com S para os códigos 10, 70, 90.

• Atributo 4 (Somar valor FCP-ST e ICMS-ST na tag vICMSSTDeson (S/N)?). a tag pode ser preenchida na NF-e

para os CSTs 10, 70, 90.

Para que seja exigido motivo de desoneração na geração da NF tem que haver valor desonerado para a linha da

declaração de importação / nota fiscal maior que 0.00. Atualmente o sistema não aplica benefício de redução na

Substituição Tributária, ou seja, o ICMS-ST e FCP-ST sempre serão recolhidos quando o regime for REDUÇÃO DE

BASE (70) ou OUTROS (90) com ST, não haverá desoneração. No INTEGRAL (10) sempre será pago, também não

haverá desoneração.

NT2020.005 – ICMS ST Desonerado



Parâmetros da Importação – marcar para habilitar o envio das tags de desoneração (valor e motivo) no xml da
NF-e.

NT2020.005 – ICMS ST Desonerado



Declaração de Importação - Criado o campo “Motivo desoneração ICMS-ST” e habilitado o preenchimento do

campo “Motivo desoneração ICMS” e “Motivo desoneração ICMS-ST” na declaração de importação (DI/DSI)

conforme atributos 1 e 3 da Tabela do Sistema nº 609. DSI não tem campo para informar MVA.

Os códigos 10, 30 e 70 não tem um regime de tributação diferenciado, são extensões dos códigos 00, 40 e 20

quando se aplica Substituição Tributária (ST).

NT2020.005 – ICMS ST Desonerado



Nota Fiscal - Alterada a LOV do campo “Motivo desoneração” para exibir somente os motivos habilitados para o

CST da linha selecionada conforme setup da Tabela do Sistema nº 137. Inserida uma nova coluna chamada

“Motivo da desoneração do ICMS-ST”. O preenchimento deste campo está relacionado com o atributo 1 da Tabela

do Sistema nº 609 e os motivos vinculados nos novos atributos criados na Tabela do Sistema nº 137.

NT2020.005 – ICMS ST Desonerado



Nota Fiscal - Inserida uma coluna chamada “Motivo deso.do ICMS-ST” na tela de manutenção de NF-e. A

informação será obtida das telas de geração de nota fiscal (NFE, NFC-I e NFC-D). Inserida coluna “Vlr ICMS-ST

desonerado” para exibir o valor do ICMS-ST desonerado, que será informado na tag <vICMSSTDeson> se atender

as regras.

NT2020.005 – ICMS ST Desonerado



Nota Fiscal - Se o atributo 4 (Somar valor FCP-ST e ICMS-ST na tag vICMSSTDeson (S/N)?). da Tabela do Sistema nº

609 estiver preenchido com S, somará o valor do ICMS-ST devido com o valor do FCP-ST. Os valores estão

localizados na declaração de importação.

Para que seja exigido motivo de desoneração

na geração da NF tem que haver valor

desonerado para a linha da declaração de

importação / nota fiscal maior que 0.00.

Atualmente o sistema não aplica benefício de

redução na Substituição Tributária, ou seja, o

ICMS-ST e FCP-ST sempre serão recolhidos

quando o regime for REDUÇÃO DE BASE (70)

ou OUTROS (90) com ST, não haverá

desoneração. No INTEGRAL (10) sempre será

pago, também não haverá desoneração.

NT2020.005 – ICMS ST Desonerado



XML – regras de preenchimento:

• Tag <vICMSDeson> - será enviada no xml conforme o setup dos parâmetros de importação + se houver motivo

ICMS desonerado preenchido na geração da NF (entrada, despesa e imposto) + se o valor da desoneração for

maior que zero.

• Tag <vICMSSTDeson> - será preenchida com o valor do ICMS-ST devido conforme o setup dos parâmetros de

importação + se houver motivo ICMS-ST desonerado preenchido na geração da NF (entrada, despesa e

imposto) + se o valor da desoneração for maior que zero.

NT2020.005 – ICMS ST Desonerado



NT2020.005 – FCP Diferido

6. Novos campos para informar FCP diferido (Grupo de Tributação do ICMS=51):
- Informação do percentual do diferimento do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (pFCPDif – N17d)

- Valor do ICMS relativo ao FCP diferido (vFCPDif – N17e)

- Valor efetivo do ICMS relativo ao FCP (vFCPEfet – N17f).



Parâmetros da Importação - Inserido um novo parâmetro (pop list), na aba Nota Fiscal Eletrônica, chamado “FCP
Diferido (CST)” com o conteúdo “Não preencher tags” e “Preencher tags opcionais” para definir se as tags
opcionais do FCP Diferido (<pFCPDif>, <vFCPDif> e <vFCPEfet>) devem ser enviados na NF-e.

NT2020.005 – FCP Diferido



Exceção Fiscal - Ao indicar que o ICMS é diferido o FCP automaticamente também o será. Nos casos em que há
100% de diferimento não é necessário informar nenhum dado adicional na exceção além do regime
DIFERIMENTO. Nos casos em que há diferimento parcial é necessário utilizar o Benefício Diferimento que permite
diferimento parcial para o ICMS e o FCP

NT2020.005 – FCP Diferido



Licença de Importação - Criados os campos abaixo para atender os cenários de diferimento parcial de FCP.

Lembrando que, na licença não tem cálculo, apenas representação dos dados que devem migrar para a DI. LSI e

PLI não tem dados de ICMS neste nível.

NT2020.005 – FCP Diferido



Declaração de Importação - Criados os campos abaixo para atender os cenários de diferimento parcial de FCP.

Lembrando que, na licença não tem cálculo, apenas representação dos dados que devem migrar para a DI. LSI e

PLI não tem dados de ICMS neste nível.

NT2020.005 – FCP Diferido



Nota Fiscal - Ao gerar o XML as tags <pFCPDif>, <vFCPDif> e <vFCPEfet> de FCP diferido serão preenchida ou não,

conforme definido no parâmetro da importação “FCP Diferido (CST)” quando o regime do ICMS for DIFERIMENTO:

• Se o parâmetro indicar para preencher as tags e for diferimento total preenche a tag <pFCPDif> com 100.

• Quando o regime do ICMS for diferido (100%), e não houver benefício diferimento aplicado, indica que o FCP

também é diferido (100%).

• Quando houver Benefício diferimento (parcial) a tag <pFCPDif> será preenchida com o percentual de

diferimento indicado na DI/DSI se o parâmetro indicar para preencher as tags.

• A tag <vFCPDif> corresponde ao valor diferido do FCP.

• A tag <vFCPEfet> corresponde ao valor a devido do FCP.

• A tag <vFCP> corresponde ao valor a recolher do FCP. O setup do ICMS CST 51 influencia no preenchimento

deste campo, se estiver configurado com “Tags opcionais do item + FCP do total” exibe o valor total devido.

NT2020.005 – FCP Diferido



XML - ICMS e FCP 100% Diferido:

NT2020.005 – FCP Diferido



XML - ICMS e FCP com diferimento parcial:

NT2020.005 – FCP Diferido



NT2020.005 - Patches

Patches eCOMEX:
• Release 108: p108dm (16/09/21) p108dn (30/09/21)
• Release 109: p109cm (09/09/21) e p109cn (30/09/21)



NT2020.005 - Integrações

Synchro - clientes que possuem integração com o Synchro devem aplicar os objetos disponibilizados no patch
para que as novas TAGs reflitam na NF-e.

SAP – A empresa deve aplicar as notas SAP e suas dependências, se houver, e solicitar o pacote SAP via suporte.

• 3045263 - NF-e NT 2020.005

• 3069194 - NF-e NT 2020.005

Support package com alterações na J1B1N:

• 700_001: ECOMEX_700_SP_091 e 700_001: ECOMEX_700_SP_092

• HAN-001: ECOMEX_HAN_001_SP041 e ECOMEX_HAN_001_SP042

• HAN-002: SAPK-HN211INECOMEX e SAPK-HN212INECOMEX

Outras - clientes que possuem integração com mensagerias, não suportadas pelo CORE do sistema, ou seja, que
não utilizam a estrutura padrão do XML da NFE e cujas TAG precisam refletir no
arquivo gerado pelo eCOMEX devem abrir um chamado no suporte solicitando a analise ou orçamento para
adaptação.



Integração SAP



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O pacote SAP está disponível no sharepoint \CASSIS_GROUP\eComex - Documentos\Patches - SAP.

Patch cliente: caberá a cada responsável (suporte, comercial ou consultor técnico) comparar os objetos CORE
com os objetos do cliente antes de liberar um patch SAP para o cliente. Se identificado que os objetos do
cliente estão diferentes deve customizar o nome da rotina após adequação e deve ser liberado um patch
custom para o cliente.
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