
A obrigatoriedade de informar o GTIN na NF-e, a partir de 01/07/201, faz 
com que, em todas as fases do processo de comercialização o comprador exija 
na NF-e de compra do fornecedor  a informação do código GTIN do produto 
adquirido para que possa destacá-lo em sua NF-e de venda. Cabe ao produtor 
(industrial), em última instância, informar o código GTIN do produto aos seus 
clientes em toda a cadeia, quando ele existir. Nesta fase inicial, “de transição” 
em que o industrial está obrigado a informar o GTIN apenas a partir de 
01/07/2011 as empresas intermediárias ainda não contam com o código GTIN 
do produto na NF-e (arquivo XML) de compra, muito embora ela tenha outros 
meios de obtê-lo através da inserção “manual” (digitação) do código constante 
do produto. Quando a informação do código constar do arquivo XML da NF-e 
de aquisição, a captura eletrônica para inserção na NF-e de venda será 
automatizada pelos processos internos da empresa revendedora. Neste 
momento, o assunto deverá ser resolvido entre as partes. Ou seja, o 
comprador deverá exigir do vendedor a informação do código GTIN para o 
produto. 

A obrigatoriedade é extensiva a toda a comercialização de produtos que 
possuem o referido código, independente de ser fabricante, atacadista ou 
varejista. Se o produto comercializado for através de NF-e e o produto tiver 
GTIN este deverá ser informado conforme definições do Manual do 
Contribuinte que regulamenta a emissão dos arquivos das respectivas NF-e. 

Não existe obrigatoriedade de o código constar do DANFE, o que existe 
são as definições constantes da legislação específica, que em suma traduz-se 
em que: Toda informação constante do DANFE deve necessariamente constar 
do arquivo XML correspondente. Caso desejoso ou necessário às relações 
comerciais o código poderá constar no Danfe através de inserção de coluna 
específica, desde que esta não prejudique outras informações, tudo conforme 
previsto na legislação específica, especialmente Ajuste Sinief 07/2005 e 
Manual de Integração do Contribuinte versão 4.0.1. 

O que é Gtin? 

 



 

Como o GTIN é composto? 

 

 

Como Informar no Consisanet? 

Acesse a opção Geral< Produto< Produto 

Informar o código do produto na tela principal 

 



Clicar na opção “Detalhamento/Grade” e informe o código GTIN 

 

 

Após inserido o Código no campo código de barras (GTIN), 

poderá ser emitido a Nota e o código será gerado como segue 

 

 


