
Programa Emissor Gratuito Versão 3.10

A partir do dia 1º de Abril de 2015, não serão mais aceitos o envio de NF-e com Schema 
na versão 2.00, ou seja, todos os contribuintes devem utilizar a versão do Schema 3.10, para enviar 
as NF-e para serem autorizadas.
Os contribuintes  que utilizam emissores próprios,  devem adquirir  a  versão 3.10  do programa 
emissor de NF-e.

Os contribuintes que utilizam o Programa Emissor Gratuito, devem imediatamente, efetuar o 
download do Programa Emissor  Versão  Produção 3.10,  a   fim de  evitar  sobrecarga  do  site  da 
SEFAZ-SP.

Esta nova versão não é uma atualização do programa anterior, o contribuinte deverá efetuar 
o download  dar continuidade a numeração da nota que emitia no programa na versão 2.00 da NF-e.

A empresa poderá efetuar o download , tanto na versão testes, quanto na versão Produção, a 
versão testes deverá ser usada como aprendizagem. 
Não é necessário solicitar um novo credenciamento.
Porém, para ter validade jurídica, a empresa deverá emitir as notas na versão produção.

1 Download do Programa Emissor

Para efetuar o download do Programa Emissor Versão 3.10, acesse:
www.nfe.fazenda.gov.br
>Download
  > Emissor Gratuito
     >Versão Produção ( com validade jurídica)
        >Download e instalação do Software Emissor NF-e 3.10.XX

Ao efetuar o download , o programa irá abrir VAZIO, ou seja, sem nenhuma informação que havia 
no programa versão 2.0.

http://www.nfe.fazenda.gov.br/
http://www.emissornfe.fazenda.sp.gov.br/


É necessário informar os dados do emissor da NF-e, deverá clicar em Incluir e inserir os dados.

Insira os dados da empresa , selecione o Regime Tributário, se a empresa é optante do MEI , poderá 
selecionar o Regime Tributário SIMPLES NACIONAL,
depois clicar INCLUIR.



2 Continuidade da Numeração Anterior.

Para dar a continuidade a numeração e série, informe nos campos *Série e * Número, o número 
subsequente ao último número emitido no Programa Versão 2.00

3 Alterações na versão 3.10:

1)Aba Dados da NF-e / NF-e

1- * Consumidor Final -  0 - o destinatário da mercadoria não é consumidor final
                                           1 - o destinatário da mercadoria é consumidor final
2- * Destino da operação:Para facilitar a declaração pela empresa foi incluído um identificador do 
tipo de operação e foram estabelecidos os respectivos controles necessários para cada tipo de 
operação.  
1- Operação Interna- Se o destinatário da mercadoria tiver a mesma UF do emitente da mercadoria
2- Operação Interestadual- Se o destinatário da mercadoria tiver UF diferente da UF do emitente
3- Operação com Exterior – Se o UF do destinatário for igual a EX.

3-* Tipo Atendimento 
0=Não se aplica (por exemplo, para a Nota Fiscal complementar ou de ajuste)
1=Operação presencial
2=Operação não presencial, pela Internet; 
3=Operação não presencial, Teleatendimento; 
4=NFC-e em operação com entrega em domicílio
9=Operação não presencial, outros.

4- *Forma de Emissão



Nova forma de emissão 
4- Devolução, para as NF-e que utilizam o CFOP de devolução, devem inserir a chave de acesso 
da NF-e a qual se refere, na Aba Notas e Conhecimentos Fiscais Referenciados

5)*Finalidade de Emissão 
Normal (não em contingência)
Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em formulário de segurança; 
Contingência via EPEC (Declaração Prévia da Emissão em Contingência)
Contingência via DPEC (Declaração Prévia da Emissão em Contingência); 
Contingência FS-DA, com impressão do DANFE em formulário de segurança
Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do AN); 
Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do RS), a SEFAZ-PE , irá utilizar a SVC-
RS, quando estiver com sistema autorização indisponível; 
2)Aba do Destinatário/Remetente - é possível consultar os dados do destinatário.

3)Aba Autorização de Download.
Selecionar a Aba Autorização Download, e clicar INCLUIR
É possível informar dados de quem pode efetuar o download da mercadoria, como por exemplo, 
contadores, transportadoras, etc.

4 Como salvar dados de Clientes e Produtos e importá-los na versão 3.10

4.1COMO EXPORTAR( SALVAR) OS DADOS :
As empresas deverão exportar os dados do produto, cliente, e emitente do Programa Emissor 
Gratuito versão (2.0) , para poder importar os dados no novo programa , a fim de evitar que sejam 
digitados todos os dados novamente.
    
    Iniciar o Programa Emissor Gratuito versão (2.0) 
   > Iniciar o emitente

Para exportar (Salvar) os Clientes :



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

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

Para exportar a Transportadora :
    > Na aba Cadastro
       > Selecione a(s) Transportadoras(s)
          > Clique no Botão Exportar
             > Clique no Botão Localizar
                > Crie uma Nova Pasta onde deseja arquivar os dados

*Não é possível importar as as NF-e´s geradas no Emissor de NF-e 2.0 para o Emissor de NF-e 
versão 3.10
O contribuinte deverá dar continuidade na numeração já existente no Programa Emissor 
Gratuito versão (2.0)

4.2 COMO IMPORTAR OS DADOS NO PROGRAMA EMISSOR GRATUITO VERSÃO 
3.10

Abrir o Programa Emissor Gratuito versão 3.10

Cadastrar o Emitente, conforme as instruções do programa.

Para importar os dados :
>Na aba Sistemas
    >Importar Arquivos 
      >Clicar no Botão Localizar
         > Selecionar a pasta onde foram exportado os arquivos da versão 2.0

Outras informações: 

-Orientamos que exporte os arquivos em XML
-Orientamos que façam o download no primeiro momento na versão testes, a fim de adaptar-se as 
alterações de preenchimento do programa emissor gratuito versão 3.10
-Na versão em Ambiente de Produção, o contribuinte deverá observar que a numeração irá iniciar 
de 001, no entanto, os contribuintes deverão alterar a numeração para dar continuidade da 
numeração emitida no Programa Emissor Gratuito versão 2.0.

Por exemplo, se a a última Nfe emitida no Programa Emissor versão 2.0 foi a NF-e1277.
A numeração que deverá iniciar no Programa Versão 3.10. deverá ser 1278.  
Esta alteração deverá ser manual no campo *Número 



Equipe NF-e/CT-e/MDF-e
UGST/DAS/SEFAZ-PE

nfe@sefaz.pe.gov.br
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