CIRCULAR Nº 33 / 2017

São Paulo, 27 de setembro de 2017.

INÍCIO DE VALIDAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS NA NF-e E NFC-e

Prezado Cliente,
Foi publicado no dia 20 de julho de 2017 o Ajuste Sinief nº 07/2017, considerando a obrigatoriedade de
preenchimento dos campos cEAN e cEANtrib da NF-e(Nota Fiscal Eletrônica) e NFC-e(Nota Fiscal
Consumidor Eletrônica), que deve ser preenchido quando o produto comercializado possuir código de
barras com GTIN(Numeração Global de Item Comercial).
O cronograma de implantação por CNAE daria inicio a partir de 1º de outubro de 2017. Mas no dia 11 de
setembro foi publicado o Ajuste Sinief nº 11 prorrogando o cronograma de implantação para 2018.

Abaixo tabela com os CNAE e as datas de inicio:
CNAE

234
121/122
211/212

INÍCIO
1º janeiro/2018
1º fevereiro/2018
1º março/2018

261 a 323

1º abril/2018

103 a 112

1º maio/2018

011 a 102

1º junho/2018

131 a 142

1º julho/2018

151 a 209

1º agosto/2018

DESCRIÇÃO

Fabricação de brinquedos e jogos recreativos
Fabricação de cigarro e fumo
Fabricação de produtos farmacêuticos
Fabricação de componentes eletrônicos; informática;comunicação;
aparelho de áudio e vídeo;cronômetros; equipamentos de irradiação;
instrumentos fotográficos; mídias magnéticas; transformadores e
motores elétricos;pilhas e baterias;lâmpadas; eletrodomésticos;
aparelhos elétricos; motores; maquinas; tratores; máquinas e
ferramentas; automóveis e caminhões; aeronaves; móveis; bijuterias
e joias;instrumentos musicais e artefatos para pesca.
Fabricação de conserva de frutas; óleos; laticínios; alimentos para
animais; refino de açúcar;moagem de café;produtos alimentícios;
bebidas alcoólicas e não alcoólatras.
Atividades relacionadas a produção de hortifrute;pesca;pecuária e
extração de petróleo;
Fabricação de artefatos têxteis; confecção de artigos de vestuário.
Fabricação de calçados, artigos de couro;produtos de madeiras; papel
e embalagem;atividade de impressão;produtos derivados de
petróleo, preparados químicos; tintas e vernizes.

221 a 259

491 a 662

663 a 872

Demais CNAE

1º setembro/2018

1º outubro/2018

Fabricação de produtos de borrachas;plásticos;vidro; cimento; ferro e
tubos de aço.
Transporte rodoviário; ferroviário; correios; hotéis; restaurantes;
edição de livros;produção de vídeos; telecomunicações;
arrendamento mercantil;tecnologia da informação;hospedagem da
internet;fundo de investimentos e planos de saúde.

Atividades imobiliárias; atividades jurídicas;consultoria em geral;
1º de novembro/2018 arquitetura e engenharia;pesquisas; publicidade; design; locação;
agenciamento e mão de obra; vigilância; monitoramento;serviços de
escritório;limpeza;atividade de ensino e gestão da saúde.
1º dezembro/2018

Para maiores informações sobre o cadastro do código de barras, segue o link da GS1 Brasil – Associação
Brasileira de Automação é a única organização responsável pela atribuição do código de barras.

https://www.gs1br.org/

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
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