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ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO 

DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 

 

As Notas Fiscais Eletrônicas (NFEs) com destinatários estabelecidos em Santa 

Catarina devem, obrigatoriamente, ser preenchidas conforme previsto no § 6º, 

art. 3º, Anexo 11, RICMS/SC.   

Exemplo 1: o produto cerveja em garrafa de 600ml Bem Loira Pilsen Puro Malte 

é comercializado apenas em unidades (garrafa) e não em pack/pacote, ou seja, 

não há um GTIN de pack/pacote associado ao produto. 

Para o preenchimento da NFE da venda de 1.200 unidades do produto cerveja 

em garrafa de 600ml Bem Loira Pilsen Puro Malte com o GTIN 7890123456789, 

por R$ 10 cada unidade, devem ser informados os seguintes dados na NFE. 

 

Código EAN 
Tributável 
(cEANTrib) 

Deve ser informado o 
GTIN 7890123456789, 
que é o código que 
consta impresso na 
garrafa 

Código EAN 
Comercial 

(cEAN) 

Deve ser informado o GTIN 
7890123456789, que é o 
código que consta impresso 
na garrafa 

Unidade 
Tributável 

(uTrib) 

Deve ser informado UN, 
que é a unidade de 
medida do produto que 
está sendo 
comercializado 

Unidade 
Comercial 

(uCom) 

Deve ser informado UN, 
que é a unidade de medida 
do produto que está sendo 
comercializado 

Quantidade 
Tributável 

(qTrib) 

Deve ser informado 
1.200, que é a 
quantidade de unidades 
(garrafas) do produto que 
está sendo 
comercializado. 

Quantidade 
Comercial 

(qCom) 

Deve ser informado 1.200, 
que é a quantidade de 
unidades (garrafas) do 
produto que está sendo 
comercializado. 
 

Valor unitário 
de tributação 

(vUnTrib) 

Deve ser informado 10, 
que é o valor unitário 
pelo qual o produto está 
sendo comercializado. 

Valor unitário 
de 

comercialização 
(vUnCom) 

Deve ser informado 10, que 
é o valor unitário pelo qual 
o produto está sendo 
comercializado. 

 

Atenção: como o produto não é comercializado em pack/pacote, os dados na 

NFE referente as informações comerciais são as mesmas das informações 

tributárias.  

 

Exemplo 2: o produto cerveja em garrafa de 600ml Bem Loira Pilsen Puro Malte 

é comercializado em unidades (garrafa) e também em pack/pacote, ou seja, há 

um GTIN de pack/pacote associado ao produto. Seguindo no exemplo, se o 
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produto cerveja em garrafa de 600ml Bem Loira Pilsen Puro Malte for vendido 

também em pack/pacote de 12 unidades: 

Código EAN 
Tributável 
(cEANTrib) 

Deve ser informado o 
GTIN 7890123456789, 
que é o código que 
consta impresso na 
garrafa 

Código EAN 
Comercial 

(cEAN) 

Deve ser informado o código 
de barras GTIN do 
pack/pacote do produto que 
está sendo comercializado 

Unidade 
Tributável 

(uTrib) 

Deve ser informado UN, 
que é a unidade de 
medida do produto que 
está sendo 
comercializado 

Unidade 
Comercial 

(uCom) 

Deve ser informado DZ 
(dúzia), que é a unidade de 
medida do produto que está 
sendo comercializado 

Quantidade 
Tributável 

(qTrib) 

Deve ser informado 
1.200, que é a 
quantidade de unidades 
(garrafas) do produto 
que está sendo 
comercializado. 
 

Quantidade 
Comercial 

(qCom) 

Deve ser informado 100, que 
é a quantidade de 
pack/pacote do produto que 
está sendo comercializado 

Valor 
unitário de 
tributação 
(vUnTrib) 

Deve ser informado 10, 
que é o valor unitário 
pelo qual o produto está 
sendo comercializado. 

Valor unitário 
de 

comercialização 
(vUnCom) 

Deve ser informado 120, que 
é o valor pelo qual o 
pack/pacote do produto está 
sendo comercializado (12 
garrafas x R$ 10 cada 
garrafa) 

 

Atenção: Todos os GTINs de bebidas frias (tanto o GTIN Tributável como o 
GTIN do pack/pacote), devem obrigatoriamente constar na listagem de PMPFs 
(pauta) de Santa Catarina disponível no endereço abaixo. 
 
https://sat.sef.sc.gov.br/tax.net/Sat.Icms.Web/Produtos/Bebidas/ExportacaoPau
ta.aspx 
 

 

ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO DA NFE DO CHOPE 

VENDIDO EM BARRIL 

 
No caso da comercialização de chope em barril, há duas possibilidades: 
 
1. Cada barril de um mesmo produto tem o seu GTIN próprio (Código EAN 

Tributável cEANTrib).  
 

O GTIN do barril de 30 litros do Chope Bem Loira Pilsen Puro Malte é 
diferente do GTIN do barril de 50 litros do mesmo Chope Bem Loira Pilsen Puro 
Malte.  

Por exemplo, para o preenchimento da NFE da venda de 1 barril de Chope 
Bem Loira Pilsen Puro Malte de 30 litros com o GTIN próprio 7899876543210, 
por R$ 300 cada barril: 

https://sat.sef.sc.gov.br/tax.net/Sat.Icms.Web/Produtos/Bebidas/ExportacaoPauta.aspx
https://sat.sef.sc.gov.br/tax.net/Sat.Icms.Web/Produtos/Bebidas/ExportacaoPauta.aspx
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 Código EAN Tributável (cEANTrib): deve ser informado o GTIN próprio 
do barril (7899876543210). 
 

 Unidade Tributável (uTrib): deve ser informado UN (unidade), que é a 
unidade de medida do produto que está sendo comercializado (barril). 
 

 Quantidade Tributável (qTrib): deve ser informado 1, que é a quantidade 
de barris que está sendo vendida (e não a quantidade de litros de chope).  
 

 Valor unitário de tributação (vUnTrib): deve ser informado 300, que é o 
valor unitário pelo qual o produto está sendo comercializado. 

 
Os campos da NFE referentes às unidades comerciais devem ser os mesmos 
das unidades tributáveis. 
 
Atenção: a base de cálculo do ICMS ST é o PMPF do produto, que no caso do 
chope em barril é fixado em litros. No exemplo acima, para se obter a base de 
cálculo do ICMS ST, deve ser multiplicada a volumetria do barril (30 litros) pelo 
valor do PMPF do produto (em litros). 
 
Atenção: o GTIN próprio de cada volumetria do barril (20, 30 ou 50 litros) deve 
obrigatoriamente estar cadastrado na listagem de PMPFs e aparecer no formato 
abaixo. 
 

Código 
SEF 

Nome do 
produto/marca 

GTIN unitário / 
GTIN de pack 

(qtde.) 
Embalagem Retornável Material 

Faixa de 
volumetria 

Volumetria 
específica 

(em L) 

PMPF 
atual 
(R$) 

11.111-
11 

Bem Loira 
Pilsen Puro 

Malte 

7899876543210 
(30 L) 

7895555555555 
(50 L) 

 

Barril Sim Inox 
chope em 

litro 
1,000 30,00 

 
 
 
2. Há um GTIN único do produto Chope Pilsen em barril, independente da 

volumetria do barril comercializado. 
 

Essa sistemática é a recomendada, pois exige apenas um GTIN para o 
produto.   

Por exemplo, para o preenchimento da NFE da venda de 1 barril de Chope 
Bem Loira Pilsen Puro Malte de 30 litros com o GTIN próprio 789666666666, por 
R$ 30,00 o litro: 

 Código EAN Tributável (cEANTrib): deve ser informado o GTIN único do 
produto, Chope Bem Loira Pilsen Puro Malte (789666666666). 
 

 Unidade Tributável (uTrib): deve ser informado LT (litro), que é a unidade 
de medida do produto que está sendo comercializado. 
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 Quantidade Tributável (qTrib): deve ser informado 30, que é a quantidade 
de litros que está sendo vendida (e não a quantidade de barris).  
 

 Valor unitário de tributação (vUnTrib): deve ser informado 30, que é o valor 
unitário por litro pelo qual o produto está sendo comercializado. 

 
Os campos da NFE referentes às unidades comerciais devem ser os mesmos 
das unidades tributáveis. 
 
Atenção: a base de cálculo do ICMS ST é o PMPF do produto, que no caso do 
chope em barril é fixado em litros. No exemplo acima, para se obter a base de 
cálculo do ICMS ST, deve ser multiplicada a quantidade de litros (30 litros) pelo 
valor do PMPF do produto (em litros). 
 
Atenção: o GTIN único do produto deve obrigatoriamente estar cadastrado na 
listagem de PMPFs e aparecer no formato abaixo.  
 
 
 

Código 
SEF 

Nome do 
produto/marca 

GTIN unitário / 
GTIN de pack 

(qtde.) 
Embalagem Retornável Material 

Faixa de 
volumetria 

Volumetria 
específica 

(em L) 

PMPF 
atual 
(R$) 

11.111-
11 

Bem Loira 
Pilsen Puro 

Malte 
789666666666 Barril Sim Inox 

chope em 
litro 

1,000 30,00 

 
 
 Dúvidas e casos específicos devem ser tratados diretamente com o Grupo 
Especialista em Gestão Tributária de Bebidas – GESBEBIDAS da Secretaria de 
Estado da Fazenda de Santa Catarina pelo e-mail gesbebidas@sef.sc.gov.br ou 
pelo telefone (48) 3664-4168. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
GESBEBIDAS 
Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina 
 
 

mailto:gesbebidas@sef.sc.gov.br

