
Outras Tabelas (ENUMS)

tp_nf:

 '0'=>'Entrada',
 '1'=>'Saida'

tp_doc:

 '55'=>'NFe',
 '65'=>'NFCe',
 '99'=>'NFSe'

tp_idDest:

 '1'=>'Operação interna',
 '2'=>'Operação interestadual',
 '3'=>'Operação com exterior'

tp_finNFe:

 '1'=>'1-NF-e normal',
 '2'=>'2-NF-e complementar',
 '3'=>'3-NF-e de ajuste',
 '4'=>'4-Devolução'

tp_indPres:

 '0'=>'0-Não se aplica',
 '1'=>'1-Operação presencial',
 '2'=>'2-Operação não presencial, pela Internet',
 '3'=>'3-Operação não presencial, Teleatendimento',
 '4'=>'4-NFC-e em operação com entrega a domicílio',
 '9'=>'9-Operação não presencial, outros'

tp_fiscal:

 '1'=>'1 - Contribuinte ICMS',
 '2'=>'2 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de 
 Contribuintes do ICMS',
 '9'=>'9-Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição 
 Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS'

tp_Amb:

 '1'=>'1-Produção',
 '2'=>'2-Homologação'



tp_frete:

 '0'=>'Por Conta do Emitente - CIF',
 '1'=>'Por Conta do Destinatário/remetente - FOB',
 '2'=>'Por Conta de Terceiros','9'=>'Sem Frete'

tp_indFinal:

 '0'=>'Não',
 '1'=>'Consumidor Final'

tp_CRT:

 '1'=>'1-Simples Nacional',
 '2'=>'2-Simples Nacional excesso de sublimite de 
 receita bruta',
 '3'=>'3-Regime Normal'
  
tp_tpImp:

 '0'=>'0-Sem geração de DANFE',
 '1'=>'1-DANFE normal, Retrato',
 '2'=>'2-DANFE normal, Paisagem',
 '3'=>'3-DANFE Simplificado',
 '4'=>'4-DANFE NFC-e',
 '5'=>'5-DANFE NFC-e em mensagem eletrônica '
 
tp_tpEmis:

 '1'=>'1-Emissão normal (não em contingência)',
 '2'=>' 2-Contingência FS-IA, com impressão do DANFE 
 em formulário de segurança',
 '3'=>'3-Contingência SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente 
 Nacional) ',
 '4'=>'4-Contingência DPEC (Declaração Prévia da Emissão em 
 Contingência)',
 '5'=>'5-Contingência FS-DA, com impressão do DANFE em 
 formulário de segurança',
 '6'=>'6-Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência 
 do AN)',
 '7'=>'7-Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência 
 do RS)',
 '9'=>'9-Contingência off-line da NFC-e'



versao_nfe:

 '3.10'=>'3.10',
 '4.00'=>'4.00'
 
Origem:

        '0'=>'0-Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5',
 '1'=>'1-Estrangeira - Importação direta, exceto a 
 indicada no código 6',
 '2'=>'2-Estrangeira - Adquirida no mercado interno, 
  exceto a indicada no código 7',
 '3'=>'3-Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação 
 superior a 40% (quarenta por cento)',
 '4'=>'4-Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade   
 com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº  
 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 
 10.176/01 e 11 . 484/0 7',
 '5'=>'5-Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de 
 Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento)',
 '6'=>'6-Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional,   
 constante em lista de Resolução CAMEX',
 '7'=>'7-Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar   
 nacional, constante em lista de Resolução CAMEX”


