
FINAL DA VIGÊNCIA DO SCHEMA DO CT-E  1.0.4

Conforme previsto na Nota Técnica 2013/010, publicada em julho de 2013, a partir 
de 02/06/2014 somente serão autorizados pela Secretaria da Fazenda os 
Conhecimentos de Transporte Eletrônicos emitidos na versão do Schema 2.00.

1.Orientações para Contribuintes que utilizam o Programa Emissor Gratuito

Todos os contribuintes que utilizam o Programa Emissor Gratuito 1.2.16 (versão 
do schema 1 0.4) , deverão efetuar o download do Programa Emissor Gratuito  
Versão 2.0.8   

NÃO É UMA  ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO, A EMPRESA DEVERÁ EFETUAR O 
DOWNLOAD  DO PROGRAMA EMISSOR GRATUITO VERSÃO 2.0.8

http://www.emissorctehom.fazenda.sp.gov.br/download_v2.html 
( Ambiente de Testes)

http://www.emissorcte.fazenda.sp.gov.br/download_v2.html  
( Ambiente de Produção)

Não é possível migrar os CT-e gerados na versão do SCHEMA 1.04  para o 
Emissor Gratuito  de CT-e versão 2.0.8. 

O contribuinte deverá guardar o arquivo XML do CT-e emitido na versão do 
SCHEMA 1.04 , pelo prazo decadencial.

1.1 Como exportar os dados do emissor gratuito

As empresas deverão exportar os dados, emitente, e cliente do Programa Emissor 
Gratuito versão (1.2.16) , para poder importar os dados no novo programa , a fim 
de evitar que sejam digitados todos os dados novamente.
Para exportar os dados :
    Iniciar o Programa Emissor Gratuito versão (1.2.16) 
 Selecionar Emitente 
  Clicar em Exportar
  Criar uma Nova Pasta onde deseja arquivar os dados

Para exportar os Cliente :
    > Na aba Cadastro
       > Selecione o(s) Cliente(s)
          > Clique no Botão Exportar
             > Clique no Botão Localizar
                 > Criar uma Nova Pasta onde deseja arquivar os dados

http://www.emissorctehom.fazenda.sp.gov.br/download_v2.html
http://www.emissorcte.fazenda.sp.gov.br/download_v2.html
http://www.cte.fazenda.gov.br/exibirArquivo.aspx?conteudo=TUggYSjK1jk=


PARA IMPORTAR OS DADOS NO PROGRAMA EMISSOR GRATUITO 
VERSÃO 2.0.8

Abrir o Programa Emissor Gratuito versão 2.0.8

Cadastrar o Cliente, conforme as instruções do programa.

Para importar os dados :
>Na aba Sistemas
    >Importar Arquivos 
      >Clicar no Botão Localizar
         > Selecionar a pasta onde foi exportado os arquivos

2.Outras Informações:
O contribuinte deverá dar continuidade na numeração já existente no Programa 
Emissor Gratuito versão (1.2.16)

-Orientamos que exporte os arquivos em XML

-Orientamos que façam o download da versão testes, a fim de adaptar-se as alterações de 
preenchimento do programa emissor gratuito versão 2.0.8

-Na versão em Ambiente de Produção, o contribuinte deverá observar que a numeração 
tanto da série, quanto do número do CT-e irá iniciar de 001, no entanto, os contribuintes 
deverão dar continuidade a série e  a numeração emitida no Programa Emissor Gratuito 
versão 1.2.16.
Vejamos um exemplo: se o último CT-e emitido no Programa Emissor versão 1.2.16 foi o 
CT-e 467, série 003.
A numeração que deverá iniciar no Programa Versão 2.0.8. deverá ser 468, da série 003. 
Esta alteração deverá ser manual no campo * Série *Número. 
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