
                                                                                                      
 

FISCAL - Contabilização por meios de pagamento na Importação de NF-e 

NFC-e 

A versão NFe 4.0 trouxe diversa alterações no modelo da nota fiscal, entre elas a do campo de 
Pagamento. Na versão 3.10 da NF-e o campo era obrigatório apenas para a Nota Fiscal do 
Consumidor eletrônica (NFC-e). Desde a versão 4.0 é exigido o preenchimento obrigatório do 
Grupo Informações de Pagamento (campo tPag) tanto para NFe quanto para NFC-e. 
O campo Forma de Pagamento na NFe 4.0 refere-se ao pagamento à vista ou em parcelas.  
Já o campo Meio de Pagamento irá informar a forma como o documento será pago, ou seja, se 
será em dinheiro ou cartão. 
 
Meio de Pagamento (campo tPag): 
Esse campo indica como a nota será paga. Com a nova versão, agora mais de uma forma pode 
ser escolhida: 
 01=Dinheiro 
 02=Cheque 
 03=Cartão de Crédito 
 04=Cartão de Débito 
 05=Crédito Loja 
 10=Vale Alimentação 
 11=Vale Refeição 
 12=Vale Presente 
 13=Vale Combustível 
 15=Boleto Bancário 
 90=Sem Pagamento 
 99=Outros 
Obs.: Em notas que a finalidade é ser NFe de Ajuste ou Devolução, a forma de pagamento 
deve ser preenchida com o valor 90 = Sem Pagamento. 
 
Por Exemplo: 
<nNF>82386</nNF> (número da nota fiscal) 

 

<nNF>208870</nNF> (número da nota fiscal) 

 

 

https://blog.oobj.com.br/nfe-4-00-o-que-muda/
https://blog.oobj.com.br/credenciamento-nfce/


                                                                                                      
 

Em Geral > Empresa > Empresa/Estabelecimento >  

Clicar em >   

Marcar a opção > Contabiliza as saídas por meio de pagamento.

 

Em UTILITARIOS > IMPORTACAO DE DOCUMENTOS FISCAIS 2.0 > ARQUIVOS NF-E/NFC-E 

importacao do XML das notas é realizada pela opcao 

 



                                                                                                      
 
Parametrização da contabilização por meios de pagamento – Nessa tela devem ser vinculados 

os históricos contábeis conforme os meios que estão informados no XML. 

 

Após importação pode realizar a conferência da contabilização do Livro Fiscal, segue abaixo 

um dos modelos de relatório: 

 

NF-e/NFC-e                        tPAG                             Valor         

82386                          05- Crédito Loja                57,58 

208870                        03-CT Crédito                  115,00 

208871                       04-CT Débito                      50,00 

208874                       01-Dinheiro                        60,00 

210300                       05-Crédito Loja                101,15 

83282                         02-Cheque                        730,00 


