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Governo Federal torna obrigatório o preenchimento do

GTIN para nota fiscal eletrônica
Medida começa a valer em 1º de julho

O Governo Federal, por meio do Ministério da Fazenda e do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), determinou a 
obrigatoriedade de preenchimento do campo específico para o código de barras dos produtos, o GTIN – Numeração Global de 
Item Comercial em notas fiscais eletrônicas (NF-e). O campo para esta numeração, controlada mundialmente pela Associação 
de Automação GS1, já existe, mas, até então, seu preenchimento não era obrigatório. A Abrapa, por meio do Sistema Abrapa
de Identificação (SAI), utiliza o GS1 para identificação e rastreabilidade dos fardos de algodão.

A Nota Fiscal Eletrônica foi criada com o objetivo de implantar um modelo nacional de documento fiscal eletrônico para 
substituir o sistema de emissão do documento em papel. A validade jurídica é garantida pela assinatura digital do remetente, o 
que simplifica as obrigações acessórias dos contribuintes, reduz papel e permite, ao mesmo tempo, o acompanhamento em 
tempo real das operações comerciais pelo Fisco.

Os benefícios para a sociedade proporcionados pela emissão da NF-e já foram amplamente discutidos. Sua implantação 
facilitou a vida do contribuinte e a fiscalização sobre operações tributadas pelo ICMS e o IPI. A nota fiscal eletrônica garante a 
confiabilidade do documento eletrônico padronizado, aumenta a eficiência da gestão de informações fiscais e melhora o 
intercâmbio e o compartilhamento de dados entre os fiscos e entre as empresas.
Além disso, ao influenciar todo o planejamento logístico da cadeia de suprimentos, a NF-e reduziu, inclusive, os custos no 
controle fiscal de mercadorias em trânsito.

O Brasil é pioneiro nessa medida e seu modelo de gestão deverá servir de exemplo para outros países. O número do código de 
barras - GTIN na Nota Fiscal Eletrônica facilita a gestão de produtos, sua rastreabilidade e estimula a automação na cadeia 
logística.


